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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่มนี้ เกิดข้ึนด้วยเหตุผล
สองประการ ประการแรกคือ ผู้ เขียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเริ่มด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ผู้เขียนประสงค์จะให้มีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไว้
ส าหรับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก รวมถึง
บุคลากรผู้สนใจ จึงมีความตั้งใจจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้น และถือเอาคู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้เขียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ด้วย 
 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้อ านวยการ  
กองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้กรุณามอบหมายการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่มี
ประโยชน์และเป็นงานส าคัญของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ในคณะ วิทยาลัย ส านัก รวมถึงกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ได้ช่วยเหลือปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีตลอดมา 
 

 ผู้เขียนหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาด
ประการใดในคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับค าแนะน าติชมเพ่ือพัฒนางาน ต่อไป 
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ค าน า ก 
สารบัญ ข 
 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑. ที่มาและความส าคัญ ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ของคู่มือ ๓ 
 ๓. ขอบเขตการจัดท าคู่มือ ๔ 
 ๔. นิยามศัพท์เฉพาะ ๔ 
 
บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงาน ๕ 
 ๑. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๕ 
  ๑.๑ ความเป็นมาของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย ๕ 
  ๑.๒ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๖ 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย ๑๑ 
  อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒.๑ ที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของกองทุน ๑๑ 
  ๒.๒ รายได้และรายจ่ายของกองทุน ๑๒ 
  ๒.๓ คณะกรรมการกองทุน ๑๒ 
  ๒.๔ สมาชิก ๑๓ 
  ๒.๕ การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ ๑๔ 
  ๒.๖ การจัดการดูแลกองทุน ๑๖ 
 ๓. ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๗ 
  ๓.๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๗ 
   ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี ประจ าปี 2565 ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
  ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๘ 
   ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2565 ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๙ 
   ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
   เงินสะสม และการลาออกจากสมาชิกกองทุน ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 ๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒๐ 
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บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๔ 
 ๑. ลักษณะงาน ๒๔ 
 ๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒๕ 
  ๒.๑ การสมัครสมาชิกใหม่ ๒๕ 
  ๒.๒ การแก้ไขจ านวนเงินสะสมของสมาชิก ๒๖ 
  ๒.๓ การแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ๒๗ 
  ๒.๔ การลาออกจากสมาชิก ๒๘ 
 ๓. เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ๒๙ 
  ๓.๑ ทักษะและความรู้ความสามารถที่พึงมี ๒๙ 
  ๓.๒ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ๒๙ 
  ๓.๓ มาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๓๐ 
 
บทที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ๓๒ 
 ๑. ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย ๓๒ 
 ๒. ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓๖ 
 ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา ๓๖ 
 
บรรณานุกรม ๓๗ 
 
ภาคผนวก ๓๙ 
 ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๔๐ 
 ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ๕๕ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๖๙ 
 ภาคผนวก ง แบบฟอร์มของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๗๖ 
 ภาคผนวก จ ค าแนะน าในการใช้งานแอปพลิเคชัน SCBMyProvident ๘๗ 
  



 
บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1. ที่มำและควำมส ำคัญ 
 
 ย้อนกลับไปช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือฉบับ ลงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงกระทรวงการคลัง (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) เพ่ือขอท าความตกลงการจ่ายเงิน
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยใช้เงินส่วนต่างที่จ่ายเป็น
ค่าจ้างบุคลากร ภายในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รายการ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของ
นายจ้าง) อัตราจ่ายตามที่ก าหนดใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย๑ และใน
ระหว่างเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการปรับปรุง ร่างข้อบังคับฯ ร่วมกับที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ มติ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งดังกล่าว มี เงื่อนไขว่า  จะด าเนินการตามมติได้ก็ต่อเมื่อ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติให้น างบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร มาสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของนายจ้าง 
(มหาวิทยาลัย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอท าความตกลงไป 
 ต่อมา เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับหนังสือจาก
กรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓๒ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอน าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยในวงเงินที่ได้รับจัดสรรนั้น กรมบัญชีกลางแจ้งว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถ
อาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยให้น าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเป็น
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยไม่
ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด” โดยภายหลังจากที่มหาวิทยาลัย ได้รับหนังสือ
แจ้งจากกรมบัญชีกลางดังกล่าว ก็ได้น าเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบการตอบข้อหารือ
                                                           

 ๑ หนังสือมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๙๐๙๙ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 
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ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา แนวทางการด าเนินงานจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ภายหลังจากที่ได้รับทราบการตอบข้อหารือจากกระทรวงการคลัง  และมีมติให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง และเม่ือ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้น าเสนอที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยตรวจพิจารณา และส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ประกาศใช้บังคับ ต่อไป 
 หลังจากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในข้อ ๒ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ก าหนดให้ข้อบังคับ
จะสามารถใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รับจดทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตามในข้อ ข้อ ๔๘ ของข้อบังคับ
ข้างต้น ได้ก าหนดให้ในโอกาสแรกส าหรับการจัดตั้งกองทุน ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชั่วคราว ซึ่งมาจาก
ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายละห้าคน โดยจัดท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนชั่วคราว มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้มีคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๐ ทั้งนี้ 
ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราวด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับ
ได้รับการจดทะเบียน 
 ทั้งนี้ ผู้เขียน ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็น
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง ๑ ในจ านวนทั้งหมด ๕ คน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และต่อมา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๖4 
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จ านวน ๕ คน และแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง 
รวมจ านวน ๑๐ คน เป็น เป็นคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยอธิการบดี ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และถือได้ว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการกองทุนส ารอง 
เลี้ ยงชีพชุดแรกของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ซึ่ ง ในจ านวนดั งกล่าวมีผู้ เขียนรวมอยู่ ด้ วย  
โดยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น ถือเป็นคณะกรรมการที่ส าคัญ เนื่องจากตามข้อบังคับแล้ว 
คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหน้าที่ส าคัญหลายประการ อาทิ มีอ านาจและหน้าที่ในการออกระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย วิธีการและแนวทางในการบริหารและการ
จัดการกองทุน และการควบคุมดูแลกองทุน และบริหารกิจการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่งตั้ง
และถอดถอนผู้จัดการกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของ
กองทุน แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับ และเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ รวมถึง
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ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบเลือกผู้เขียนในฐานะหนึ่งในกรรมการ ให้ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน อ านวยการ ติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงประสานงาน อ านวยการ 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หรือสมาชิกของกองทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้ งที่  ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ ผู้เขียน เป็นผู้แทนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ผู้มีอ านาจลงนามแทน
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกจิการของกองทุนทั้งปวง 
 จากที่มาของการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการจัดตั้ง
และด าเนินการเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ผู้เขียนได้รับแต่งตั้งจะเห็นได้ว่า บทบาทของคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของสมาชิกที่เป็นผู้จ่ายเงินสะสม รวมถึงท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเงินของนายจ้าง 
ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้จ่ายเงินสมทบอันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความตั้งใจ
ที่จะเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือน าเสนอ
ความเป็นมาของการจัดตั้งกองทุน การบริหารจัดการกองทุนในส่วนของการสมัครสมาชิก การบริหาร
เงินของสมาชิก รวมถึงการพ้นจากสมาชิกสภาพ การบริหารจัดการกองทุนในส่วนของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแล โดยมีเป้าหมายส าคัญที่
จะฉายภาพรวมของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ ที่สนใจได้
ทราบและน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน หรือบริหารกองทุนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้เกี่ยวข้อง หรือสมาชิกของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ได้เข้าใจแนวคิด หลักการ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติภายใน ของกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างคู่มือการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็นระบบกลางและมี
มาตรฐาน ส าหรับให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของ
คณะ วิทยาลัย ส านัก น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 



-4- 

๓. ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเล่มนี้ เป็นการอธิบายขั้นตอนการท างานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงประกาศที่ออกตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ ส่วน
หลัก ๆ คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก 
และการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ 
การสมัครสมาชิก การส่งข้อมูลสมาชิกไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สะสมของสมาชิก การลาออก การบริหารจัดการเงินสะสมของสมาชิก รวมถึงการรับเงินสะสมเงินสมทบ
และเงินผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ ข้อควรทราบหรือข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งผู้เขียนจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาในภาพกว้าง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ สามารถน าไป
ปรับใช้ไดใ้นการท างานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ตามความเหมาะสม 
 
๔. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ในคู่มือฉบับนี้ ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “กองทุน” หมายถึง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์
 “บลจ.” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
 “บลจ.ไทยพาณิชย์” หมายถึง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 
บทท่ี ๒ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงาน 

 
 ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งผู้เขียนรับผิดชอบ โดยเนื้อหาประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ โดยสังเขป ดังนี้ 
 
๑. พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดตั้งและบริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย รวมถึงกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย โดยในหัวข้อนี้จะน าเสนอความเป็นมาของกองทุนส ารองเลี้ยงใน
ประเทศไทย จนน าไปสู่การตราพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และหลักการส าคัญ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 ๑.๑ ความเป็นมาของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประเทศไทย 
  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเริ่มมีการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2527 และในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ิมขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลทั่วไป  
เรื่ องการจัดการกองทุน และได้แต่งตั้ ง ให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลั ง  
เป็นนายทะเบียนกองทุน โดยเนื้อหาส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการก าหนดก ำหนดลักษณะ
ขององค์ประกอบของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพโดยเน้นกำรจัดตั้งให้เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง นำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงด้วยควำมสมัครใจ ก ำหนดกลไกกำรจัดตั้งกองทุนและกำรขอจดทะเบียนกองทุน ก ำหนดขอบเขต
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน ก ำหนดกฎเกณฑ์กำรจัดหำผู้จัดกำรกองทุน และกำรน ำเงินในกองทุน 
ไปหำผลประโยชน์ ก ำหนดสถำนภำพของกองทุนเป็นนิติบุคคล  ก ำหนดบทลงโทษต่อนำยจ้ำง 
และผู้จัดกำรกองทุนที่ท ำให้สมำชิกกองทุนเสียประโยชน์ 
  ต่อมากระทรวงการคลังได้มีด าริที่จะโอนงานการก ากับดูแลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง มายังส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เนื่องจากเล็งเห็นว่า การจัดการลงทุนในประเทศไทยในขณะนั้นได้แก่ กองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว การรับหน้าที่ก ากับดูแลกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเพ่ิมอีกประเภทหนึ่ง จึงน่าจะมีความเหมาะสมและท าให้หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ  
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และมาตรฐานในการก ากับดูแลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพ่ือให้
การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับ
แก้ไขทั้งสองฉบับได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2543 ต่อมาในปี 2550 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีประเด็นในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ส าคัญ 
หลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
  ประการแรก การก าหนดให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากการเกษียณอายุมีสิทธิ
ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ และด ารงสมาชิกภาพในกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของกองทุน  
  ประการที่สอง การให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถรับการโอนเงินจากกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ 
  ประการที่สาม การจัดตั้งกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง
เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้อง
ผลประโยชน์ได้เฉพาะจากนโยบายการลงทุนที่ตนมีส่วนได้เสียเท่านั้น 
  ประการที่สี่ การจัดการให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนและ
ขอต่ออายุสมาชิกต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับกองทุน 
  ประการที่ห้า การก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ (Vesting Clause) ข้อก าหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร 
 
 ๑.๒ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  (1) ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
   พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตราขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือเป็น
หลักประกันการออมรองรับการเกษียณแก่ลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน รวมถึงเพ่ือให้มีการวางหลักเกณฑ์การด าเนินการและการจัดการกองทุนเพ่ือให้กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมีความม่ันคงและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 
  (๒) การจัดตั้งกองทุน 
  ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุน เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีตาย 
ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน ในการจัดตั้งกองทุนอาจเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลาย
นายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้1 เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลง
กันจัดตั้งกองทุนแล้ว ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกองทุนต้องมีข้อบังคับของกองทุนที่มี

                                                           

 1 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ 
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รายการครบถ้วนและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุนด้วย 2 ทั้งนี้  กองทุนต้องมี
คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน มีอ านาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน และเป็นผู้แทนของกองทุนใน
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก3 
  ทั้งนีทุ้กครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักเงินสะสมของลูกจ้าง และนายจ้างจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน โดยต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง4 หากนายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่า 3 วันท าการนับ
แต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงินเพ่ิมแก่กองทุนในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือนของจ านวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้า อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีอาจก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด 
เพ่ือให้นายจ้างหรือลูกจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบได้คราวละไม่เกิน 1 ปี5 
  (๓) การจัดการกองทุน 
   ๓.1) อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน 
   นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการกองทุนและมีอ านาจสั่งให้
ผู้จัดการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงและท ารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได้ รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้
ผู้จัดการกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระท าที่อาจเป็นเหตุเสียหายแก่กองทุน หรือสั่งถอดถอนผู้จัดการ
กองทุนได้6 ทั้งนี้นายทะเบียนต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลการจัดการกองทุนเสนอต่อ
รัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยรัฐมนตรีอาจสั่งให้นายทะเบียนรายงานผลการด าเนินงานหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการจัดการกองทุนก็ได้7 
   ๓.๒) การบริหารจัดการกองทุน 
   การจัดการกองทุนจะต้องด าเนินการโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่นายจ้าง และได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์8 โดยผู้จัดการกองทุนมีอ านาจและหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์9  
   นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะต้องน าเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรื อหา
ผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างเลือกไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่เลือกนโยบายการลงทุน ให้น า
เงินดังกล่าวไปลงทุนนโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนไว้ หากไม่มีนโยบายเดิม ให้ลงทุนตามนโยบายที่

                                                           

 2 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
 3 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑ 
 4 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ 
 5 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐/๑ 
 6 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ ทว ิ
 7 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ ตรี 
 8 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๓ 
 9 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๔ 
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ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน หากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ลงทุนตามนโยบายที่มี
ความเสี่ยงน้อยที่สุด10 
   อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อนายทะเบียนสั่งถอดถอน 
ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือกองทุนเลิก11 
และเมื่อผู้จัดการกองทุนพ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนเดิมพ้นจากต าแหน่ง และแจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่ต่อนาย
ทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง12  
   ๓.๓) การจัดท าบัญชีของกองทุน 
   พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดนายจ้างต้องแยกบัญชี
และเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนของตนเองออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด13 
   นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนต้องจัดท าบัญชีเพ่ือแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนทุก
กองทุน14 กรณีกองทุนหลายนายจ้าง ให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามส่วนได้เสียของ
ลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง15 และกรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้จัดท าบัญชีแยกทรัพย์สิน
ของแต่ละนโยบายการลงทุนออกจากกัน16 
  (๔) การจ่ายเงินจากกองทุน 
   ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สมาชิกมีทางเลือกใน
การจัดการเงินที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑) การรับเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียว 
   เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุซึ่งไม่ใช่กองทุนเลิก สมาชิกสามารถขอรับเงินที่
ตนมีสิทธิได้รับทั้งก้อน โดยผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน และให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสมาชิก
ภาพ17 อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย และไม่ได้ก าหนดบุคคลที่จะ
ได้รับเงินกองทุนไว้ ให้จ่ายเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้18 
   (ก) บุตรได้รับ 2 ส่วน แต่ถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
   (ข) สามีหรือภริยา ได้รับ 1 ส่วน 
   (ค) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ ได้รับ 1 ส่วน 

                                                           

 10 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๖ 
 11 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๐ 
 12 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ 
 13 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๕ 
 14 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ 
 15 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ (๑) 
 16 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๗ (๒) 
 17 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓ 
 18 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓ วรรคสอง 
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   โดยหากไม่มีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะได้รับแก่
บุคคลที่มีชีวิตอยู่ตามส่วนที่ก าหนดข้างต้น และหากไม่มีบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตาม (ก) (ข) 
และ (ค) หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 
   ๔.๒) การรับเงินงวด 
   เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออก
จากงานอายุ ไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ลูกจ้างสามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด โดยลูกจ้างรายนั้น
ยังคงเป็นสมาชิกต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้าง
ไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบส าหรับลูกจ้างรายนั้นอีก  ทั้งนี้ การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศก าหนด19 
   ๔.3) การคงเงินไว้ในกองทุนเดิม 
   เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างสามารถคง
เงินทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับไว้ในกองทุน และยังคงเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน
สะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนอีก  ทั้งนี้ สามารถคงเงินไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
กองทุน โดยระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนต้องไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออก  
จากงาน20 
   ๔.๔) การโอนเงินไปกองทุนเพ่ือการเกษียณอ่ืน 
   ในกรณีที่นายจ้างถอนตัวออกจากกองทุนหลายนายจ้างและยังไม่ได้จัดตั้งกองทุน
ใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก ลูกจ้างสามารถโอน
เงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุน หรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงินงวด หรือเงินที่คงไว้ในกองทุน 
ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ21 อย่างไรก็ตาม สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้
และไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี22  
  (๕) การเลิกกองทุน 
   กองทุนย่อมเลิก เมื่อนายจ้างเลิกกิจการ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก เกิดกรณีที่
ข้อบังคับของกองทุนก าหนดให้เลิก หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุน23 
   กรณีกองทุนที่มีนายจ้างมากกว่า 1 ราย การที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรือถอน
ตัวจากกองทุน ไม่ถือว่ากองทุนต้องเลิก เว้นแต่ข้อบังคับของกองทุนก าหนดให้เลิก24 โดยหากกรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายจ้างบาง
รายเลิกกิจการหรือถอนตัว และให้มีการช าระบัญชีเฉพาะส่วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของ

                                                           

 19 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓/๒ 
 20 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓/๓ 
 21 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓/๔ 
 22 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๔ 
 23 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕ 
 24 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
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นายจ้างนั้นตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน เมื่อช าระบัญชีแล้วให้แจ้งต่อนายทะเบียน
ภายใน 7 วันนับแต่วันเสร็จการช าระบัญชี25 
   หากกองทุนเลิก ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่
วันที่กองทุนเลิก และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการช าระบัญชีภายใน 30 วันและให้แล้วเสร็จ
ภายใน 150 วันนับแต่วันที่กองทุนเลิก26 โดยในระหว่างช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชีอาจจ่ายเงินให้แก่
ลูกจ้างบางส่วนก่อนก็ได้ และเมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ให้จ่ายเงินที่ค้างช าระทั้งหมดแก่ลูกจ้างให้เสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเสร็จการช าระบัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้จัดการตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของกองทุน27 
  (๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการเข้าไปในส านักงานของกองทุน
หรือของผู้จัดการกองทุน เพ่ือตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนในเวลาท างานปกติ 
และสามารถสั่งให้กรรมการ ผู้จัดการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนส่งหรือแสดงบัญชีเอกสารของ
กองทุน รวมทั้งเรียกมาเพ่ือสอบถามและแสดงข้อเท็จจริงในการจัดการกองทุนได2้8 
  (๗) บทก าหนดโทษ 
   ๗.๑) คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท29 และในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระท าความผิด เนื่องจากการสั่งการหรือ
การกระท าของกรรมการผู้ใด จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระท าความผิด กรรมการผู้นั้น
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย30 
   ๗.๒) ผู้จัดการกองทุนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียนในการชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท31 
   ๗.๓) นายจ้างผู้ใดไม่แยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินของนายจ้างออกจาก
กองทุนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท32 
   ๗.๔) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดการกองทุน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท33 

                                                           

 25 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕ วรรคสาม 
 26 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๖ 
 27 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง 
 28 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓๐ 
 29 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓๔ 
 30 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔๑ 
 31 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓๕ 
 32 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓๗ 
 33 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔๐ 
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   ๗.5) ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าไม่ได้ฟ้องต่อศาลหรือไม่ได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ท าการเปรียบเทียบความผิดภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ตรวจพบการ
กระท าความผิด หรือภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กระท าความผิด ให้เป็นอันขาดอายุความ34 
 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ในหัวข้อนี้ จะน าเสนอสาระส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้วันที่ ๒๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในข้อ ๒ ของข้อบังคับ ก าหนดให้ ข้อบังคับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนจด
ทะเบียนกองทุน ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งต่อ บลจ.ไทย
พาณิชย์ว่า ได้รับจดทะเบียน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในส่วนนายจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ส่งผลให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 ๒.๑ ที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เกิดขึ้นจกตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ฐานะนายจ้างฝ่ายหนึ่ง กับพนักงานหรือลูกจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง มีส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ถนน
สถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี35 

  กองทุน มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนเพ่ือการออมเงิน
ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและเป็นหลักประกันให้แก่
สมาชิกและครอบครัว ในกรณีสมาชิกตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน36 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 34 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔๓ 
 35 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ 
 36 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๖ 
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 ๒.๒ รายได้และรายจ่ายของกองทุน 
  กองทุน มีรายได้ประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สิน หลายประเภท ได้แก่ เงินสะสม 
และเงินสมทบ เงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สินในกองทุน37 
   ทั้งนี้ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายเพ่ือกิจการของกองทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย อันจ าเป็น
ที่เกิดจากกิจการของกองทุนตามที่จ่ายจริงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด38 
 
 ๒.๓ คณะกรรมการกองทุน 
  คณะกรรมการของกองทุน ประกอบ ๒ ฝ่าย ได้แก่ กรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย
จ านวนห้าคน จากการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกจ านวนห้าคน จากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ โดยคณะกรรมการ
กองทุน มีสิทธิเลือกกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคนเป็นประธาน และเลือกกรรมการฝ่าย
มหาวิทยาลัย หรือฝ่ายสมาชิก จ านวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ผู้พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระไปแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสอง39 
  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ส าคัญหลายประการ ดังนี้40 
  (๑) ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย วิธีการและ
แนวทางในการบริหารและการจัดการกองทุน และการควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนบริหารกิจการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  (๒) ควบคุมดูแลการจัดการกองทุน และเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก โดยจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 
   (๓) แต่งตั้ง ถอดถอนผู้จัดการกองทุน โดยในกรณีการถอดถอนผู้จัดการกองทุน จะต้อง
สรรหาผู้จัดการกองทุนรายใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนการถอดถอนไม่น้อยกว่าสองเดือน 
   (๔) แจ้งให้ผู้จัดการกองทุนและสมาชิกชี้แจงเป็นหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก การจ่ายเงินกองทุนตามกฎหมายหรือตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
  (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของกองทุนตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนให้สมาชิกทราบ
ทั่วกัน 
                                                           

 37 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๗ 
 38 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘ 
 39 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ 
 40 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ 
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   (๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน 
  (๗) พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้ 
   (๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ออกตามความในข้อบังคับนี้ 
   (๙) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (๑๐) หน้าที่อ่ืนใดตามข้อบังคับนี้ หรือที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เพ่ือน ามาซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการของกองทุน 
  ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการกองทุนนั้น ข้อบังคับก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการกองทุนไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง เพ่ือให้กรรมการกองทุนหรือผู้เกี่ยวข้องมีการรายงานผล
การด าเนินการกองทุนในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในการบริหารจัดการกองทุน ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน ถ้าประธานกรรมการ
กองทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใด
คนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการกองทุน 
   นอกจากนี้ หากกรรมการกองทุนคนใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ แต่ทั้งนี้การ
มอบฉันทะดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องน ามามอบให้แก่ประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม 
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหกคน  
โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละฝ่าย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และการ
ลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการกองทุน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  และให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งกรรมการกองทุนที่มาจากฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกฝ่ายละหนึ่งคน 
ให้เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน 
 
 ๒.๔ สมาชิก 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ คือ 
เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง พ้นจากการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว และต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) โดยอายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการกองทุน
และจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนแล้ว41 ทั้งนีใ้นกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน สมาชิก
ผู้นั้นสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกต่อเมื่อระยะเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่
ลาออกจากกองทุน 
  สมาชิกกองทุน มีสิทธิและหน้าที่ส าคัญหลายประการ เช่น มีสิทธิได้รับเงินสะสม 
เงินสมทบ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบและผลประโยชน์อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ มีสิทธิก าหนดชื่อผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน สิทธิ

                                                           

 41 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยง ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ 
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เข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนตามข้อบังคับ  และมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและข้อบังคับ รวมถึงมีหน้าที่จ่ายเงิน
สะสมส่วนของตนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมส่วนของ
สมาชิกจากเงินเดือน ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุน42 
 
 ๒.๕ การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ 
  สมาชิกต้องแสดงความยินยอมเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากเงินเดือน 
ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน 
ตามความจ านงของสมาชิกเพ่ือน าจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ซึ่งกองคลัง ส านักงานอธิการบดี จะหัก
เงินเดือนของสมาชิก ตามจ านวนเงินสะสมที่สมาชิกก าหนด เพ่ือน าส่ง บลจ.ไทยพาณิชย์ และรายการ
หักดังกล่าวจะแสดงในรายงานผลการจ่ายเงินเดือนของบุคลากร และเมื่อสมาชิกน าส่งเงินสะสมแล้ว 
มหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือนในวัน
เดียวกันกับวันที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยในกรณทีี่สมาชิกได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ ให้
หักจ่ายจากงบประมาณ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถหักจ่ายจากงบประมาณ 
ให้หักเอาจากเงินรายได้ท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ส่วนในกรณีท่ีสมาชิกได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้หักจ่ายจากเงินรายได้ที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด43 

  ในการน าเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน โดยการออกเช็คสั่งจ่าย บลจ.ไทยพาณิชย์ 
เพ่ือที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิก และในฐานะบริษัทจัดการกองทุน จะได้น าเงิน
สะสมและเงินสมทบนั้นไปบริหารในกองทุน ต่อไป ซึ่งการน าส่งเงินให้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ดังกล่าวนั้น 
ต้องด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินเดือน44 เช่น ในเดือนกันยายน เงินเดือนที่เข้า
บัญชีบุคลากรซึ่งเป็นสมาชิก ในวันที่ ๒๗ กันยายน ซึ่งในวันดังกล่าว กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
จะด าเนินการหักเงินสะสม และเงินสมทบก่อนจ่ายเงินเดือน ซึ่งถือว่าวันที่เงินเดือนเข้า เป็นวันที่สมาชิก
น าส่งเงินสะสม และมหาวิทยาลัยน าส่งเงินสมทบ ซึ่งนับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี จะต้องออกเช็คเพ่ือสั่งจ่ายเงินแก่ บลจ. ไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
  นอจากนี้ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์จากเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้45 
  (๑) อายุสมาชิกไม่ถึงหนึ่งปี ไม่มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 

                                                           

 42 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ 
 43 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ 
 44 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๗ 
 45 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๓ 
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  (๒) อายุสมาชิกหนึ่งปีแต่ไม่ถึงสองปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงิน
สมทบ ในอัตราร้อยละยี่สิบ 
  (๓) อายุสมาชิกสองปีแต่ไม่ถึงสามปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงิน
สมทบในอัตราร้อยละสี่สิบ 
  (๔) อายุสมาชิกสามปีแต่ไม่ถึงสี่ปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ  
ในอัตราร้อยละหกสิบ 
  (๕) อายุสมาชิกสี่ปีแต่ไม่ถึงห้าปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ  
ในอัตราร้อยละแปดสิบ 
  (๖) อายุสมาชิกห้าปีขึ้นไป มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในอัตรา 
ร้อยละหนึ่งร้อย 
  การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกดังกล่าว ให้จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีที่สมาชิกแจ้งไว้ หรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีสมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ (A/C PAYEE ONLY) หรือสั่งจ่ายเป็นดราฟต์ห้าม
เปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีไม่มีผู้มารับเช็คหรือไม่มีผู้น าเช็คมาขึ้นเงินภายใน 
หกเดือน นับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้ผู้จัดการกองทุนโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ากองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอื่น 
ๆ ของกองทุนและเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสิบปี นับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ ถ้ายังไม่มีผู้มาขอรับเงิน
ดังกล่าว หรือไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้หน้าที่ในการ
จ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงและให้น าจ่ายเงินคืนเข้ากองทุนต่อไป46 
  นอกจากนี้ หากเป็นกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตาย ผู้จัดการกองทุน
มีหน้าทีจ่่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ตามมที่สมาชิกระบุไว้ แต่หากสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้ 
หรือได้ก าหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายไปก่อน หรือตายพร้อมกับสมาชิก ให้จ่ายเงินจากกองทุนแก่บุคคลที่
ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้47 
  (๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ามีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป ให้ได้รับสามส่วน 
  (๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
  (๓) บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
  ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแต่เสียชีวิตไปก่อน ให้แบ่งเงินที่บุคคล
นั้นมีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
  อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 
ซึ่งเป็นเงินฝั่งนายจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ถูกปลดออกหรือไล่ออกตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
  (๒) ออกจากงานเพราะได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                           

 46 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๐ 
 47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๕ 
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 ๒.๖ การจัดการดูแลกองทุน 
  การจัดการดูแลกองทุน จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส าคัญคือ จัดการดูแลโดย
คณะกรรมการกองทุน ซึ่งเป็นการดูแลในระดับนโยบาย และการควบคุมดูแลจัดการโดยผู้จัดการกองทุน 
ซึ่ งโดยปกติแล้วจะเป็น บลจ. เข้ามาท าหน้าที่ เป็นผู้จัดการกองทุน โดยข้อบังคับ ก าหนด ให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน และควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมติของคณะกรรมการกองทุนอย่างเคร่งครัด โดยการ
แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนนั้น ให้แต่งตั้งจากธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกัน
ชีวิตที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามความกฎหมายว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง48 
  นอกจากนี้ กองทุน ยังต้องจัดท าบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืน
ของกองทุน แยกออกจากบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพย์อ่ืนของมหาวิทยาลัยโดย
เด็ดขาด49 โดยรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน ให้นับรอบระยะบัญชีกองทุนโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม 
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีปฏิทินทุก ๆ ปี50 
  ในส่วนของ ผู้จัดการกองทุนนั้น มีหน้าที่ส าคัญหลายประการ เพ่ือบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ได้แก่51 
  (๑) เป็นผู้น าทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุนซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับนี ้
  (๒) จัดท าบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
และจัดส่งให้แก่นายทะเบียนภายในก าหนดเวลาและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีเพ่ือแสดงความ
ถูกต้องแห่งการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (๓) ปิดงบบัญชีการเงินของกองทุน ทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เพ่ือจัดให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชี ท าการตรวจสอบ 
  (๔) ลงนามในนามของกองทุนในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหาร
กองทุนได้ ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไข ในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน 
  (๕) จัดท ารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของมหาวิทยาลัย พร้อม
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีสมาชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบปีละสองครั้ง 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นการเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนต้องส่งมอบเงิน ตราสาร 
หลักทรัพย์สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดการ
                                                           

 48 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๖ 
 49 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๘ 
 50 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๗ 
 51 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔๓ 



-17- 

กองทุนให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สินภายใน ๓ วัน ท าการ ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง ส่วนเอกสารหลักฐาน 
และเอกสารทางบัญชีที่ได้จัดท าขึ้น จะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกองทุนภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่
สัญญาสิ้นสุดลงคณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ผู้จัดการ
กองทุนเดิมพ้นจากต าแหน่ง และแจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนทราบภายใน ๑๔ 
วัน หลังจากการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรายใหม่52 
 
๓. ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 ในหัวข้อนี้ จะน าเสนอประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(ชั่วคราว) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๓ ฉบับ ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในส่วน
ของการสมัครสมาชิก การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก การลาออกจากสมาชิก และกรอบ
หรือนโยบายในการลงทุนของสมาชิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๓.๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2565 ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 ประกำศฉบับนี้ เป็นประกำศที่ก ำหนดที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข คุณสมบัติ 
และกำรปฏิบัติส ำหรับกำรสมัครสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี  
๒๕๖๕ ซึ่งจะยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่ำจะมีกำรออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไข
ใหม่ โดยประกำศฉบับดังกล่ำว มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 (1) คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก 
  1.1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  1.2) พ้นจากการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
  1.3) ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
 (2) หลักฐานการสมัคร 
  2.1) แบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 1 ฉบับ 
  2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) ระยะเวลา สถานที่และช่องทางในการสมัคร 
  3.1) กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารส่งแก่เจ้าหน้าหน้าที่ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่
เกินวันที่ ๕ ของเดือน ซึ่งจะมีผลในการหักน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ภายในเดือนที่สมัคร แต่หาก
เกินวันที่ ๕ ของเดือนนั้น จะมีผลในการหักน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ในเดือนถัดไป 
  3.2) ส าหรับบุคลากรของคณะ วิทยาลัย ส านัก สามารถติดต่อรับแบบค าขอสมัครเข้า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ที่งานบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  

                                                           

 52 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔๔ 
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กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/ web/person หัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร” หัวข้อย่อย 
“กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก 
  3.3) ส าหรับบุคลากรที่สังกัดส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากคณะ 
วิทยาลัย ส านัก สามารถติดต่อรับแบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ที่กองการ
เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/ person หัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร” หัวข้อย่อย “กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 
  3.4) แบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพครั้งแรก ให้ใช้แบบฟอร์ม 
UBU-PVD.01 แนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข) 
 (4) กรอบนโยบายและแผนการลงทุนของผู้สมัครสมาชิก 
  4.1) ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการลงทุนส าหรับผู้สมัครสมาชิก และได้รับอนุมัติ
ให้เข้าเป็นสมาชิกเป็นครั้งแรก โดยก าหนดให้ลงทุนในตราสารหนี้ (PVDMPFFI) สัดส่วน ร้อยละ 100 
  4.2) ภายหลังจากที่สมาชิกได้รับ Username และ Password จากนายทะเบียน
สมาชิกแล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถท ารายการผ่านเว็บไซต์ 
https://eservice.scbam.com/mypvd หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SCB MyProvident” โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่เกินคนละ 4 ครั้งต่อปี 
  4.3) นโยบายเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรผู้สมัคร
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นไปตามแบบฟอร์ม UBU-PVD.02 แนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข) 
  4.4) กรอบนโยบายและแผนการลงทุนส าหรับสมาชิก เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกาศก าหนด 
 (5) การประกาศผลการสมัครและหมายเลขสมาชิก 
  5.1) ผู้สมัครสมาชิก จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีหน้าที่จ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนในรอบเดือนท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก 
  5.2) หมายเลขประจ าตัวสมาชิก จะเรียงล าดับตามวัน เวลา ในการยื่นใบสมัครสมาชิก 
 
 ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2565 ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ประกำศฉบับนี้ เป็นประกำศที่ก ำหนด กรอบนโยบำยและแผนกำรลงทุนส ำหรับสมำชิก
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี ๒๕๖๕ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 (1) กรอบนโยบายและแผนการลงทุน ก าหนดดังนี้ 

แผนการ
ลงทุน 

นโยบายการลงทุน 
นโยบายตราสาร

หนี้ 
(PVDMPFFI) 

นโยบายตราสาร
ทุน SET50 

(PVDMEQ50) 

นโยบายหุ้นทุนปันผล 
(PVDMEQDV) 

นโยบายตราสาร
ทุนต่างประเทศ 
(PVDEQFIF) 

แผนที่ 1 100 % - - - 
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แผนที่ 2 90 % 10 % - - 
แผนที่ 3 80 % 20 % - - 
แผนที่ 4 70 % 30 % - - 
แผนที่ 5 90 % - 10 % - 
แผนที่ 6 80 % - 20 % - 
แผนที่ 7 70 % - 30 % - 
แผนที่ 8 

(DIY) 
XX % XX % XX % XX % 

 (2) การเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิก 
  2.1) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถท ารายการผ่าน
เว็บไซต์ https://eservice.scbam.com/mypvd หรือผ่านแอปพลิ เคชัน “SCB MyProvident” 
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่เกินคนละ 4 ครั้งต่อปี 
  2.2) ในการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สมาชิกสามารถเลือกจัดสรรเงินปัจจุบันและ
เงินน าส่งใหม่ไปลงทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน (แบบ Switching) หรือเลือกจัดสรรเงินปัจจุบันและเงิน
น าส่งใหม่ไปลงทุนในแผนการลงทุนที่ต่างกันได้ (แบบ Reallocation) 
 

 ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม และการ
ลาออกจากสมาชิกกองทุน ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 ประกาศฉบับนี้ เป็นประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินสะสมของสมาชิก รวมถึงการลาออกจากสมาชิก ให้สอดคล้องกับการน าส่งเงินสะสมและเงิน
สมทบตามระบบจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (1) การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิก 
  1.1) สมาชิกสามารถเลือกอัตราจ่ายเงินสะสมในการสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก ในอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
  1.2) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม โดยการเพ่ิมหรือลดอัตราเงินสะสมได้ 
ปีหนึ่งไม่เกิน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงอัตรา ไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน ของปีนั้น ๆ และ
จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือน มิถุนายน ของปีนั้น ๆ เป็นต้น
ไป และครั้งที่ 2 ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงอัตรา ไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ และจะมีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือน ธันวาคม ของปีนั้น ๆ เป็นต้นไป 
  (1.3) สมาชิกซึ่งสังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่นแบบค าขอต่องานบุคคลต้นสังกัด 
ภายในระยะเวลาตามรอบการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งที่ ๑ ไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน 
วันที่ 5 ธันวาคม 
  (1.4) สมาชิกซึ่งสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือไม่ได้สังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่น
แบบค าขอต่อกองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาตามรอบการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งที่ ๑ ไม่เกินวันที่ 5 
มิถุนายน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน วันที่ 5 ธันวาคม 
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  (1.5) แบบค าขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ 
(ภาคผนวก ข) 
 (2) การลาออกจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  (2.1) สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากกองทุน ให้ยื่นแบบค าขอลาออก ไม่เกินวันที่ 5 
ของเดือน และจะมีผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในเดือนนั้น 
  (2.2) สมาชิกซึ่งสังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่นแบบค าขอต่องานบุคคลต้นสังกัด 
ภายในระยะเวลาตามรอบการเปลี่ยนแปลง คือไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน 
  (2.3) สมาชิกซึ่งสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือไม่ได้สังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่น
แบบค าขอต่อกองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาตามรอบการเปลี่ยนแปลง คือไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน 
  (1.5) แบบค าขอลาออกจากสมาชิก ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ  (ภาคผนวก 
ข) 
 
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในหัวข้อนี้ จะเป็นการน าเสนองานวิจัย หรือการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงการบริหาร
การเงิน หรือออมเงินโดยการสะสมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีงานวิจัยที่น่าสนใจหลายงานวิจัย 
ซึ่งผู้เขียน ขอน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 
 สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง และ ปติ พุทธวิบูลย์53 ได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของ
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของไทย โดยผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของระบบการ
ออมเพ่ือการเกษียณอายุของไทยนั้น คือระบบการออมของครัวเรือนไทยกระจุกตัวอยู่ ในสินทรัพย์บาง
ประเภท แม้จะมีโอกาสและทางเลือกในการออมที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ารวมทั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดสรรนโยบายการลงทุน (Asset Allocation) ที่ตอบโจทย์การออมเพ่ือ
รองรับการด ารงชีพในวัยเกษียณอายุ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการรักษาเงินต้น ท าให้เงินก้อนสุดท้ายที่สมาชิก
จะได้รับมีแนวโน้มเพียงพอในระยะยาว และส าหรับข้อเสนอแนะคือควรเร่งขยายความครอบคลุมของ
ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในปัจจุบันให้ครอบคลุมไปยังนายจ้างในภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม  
โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือสิทธิในการหักลดหย่อนค่าใช้จ่าย 
การได้รับ Commitment จากลูกจ้างในการร่วมพัฒนาบริษัทในระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมรูปแบบความ
ครอบคลุมของระบบการออมระยะยาว โดยผลักดันการออมภาคบังคับ (Mandatory Provident Fund) 
ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับเกณฑ์ด้านความโปร่งใส มาตรการคุ้มครองผู้ออม 
และประสิทธิภาพในการบริหารเงินออมของสมาชิก 

                                                           

 53 สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง และปติ พุทธวิบูลย์. (2555). ท าอย่างไรให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.  รายงานการวิจัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์. 
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 ธมลวรรณ จันทร์อุไร54 ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหักอัตราเงิน
สะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหัก
อัตราเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้สุทธิ และความพอใจใน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากองทุนทั้งในส่วนของผลตอบแทน และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ต าแหน่งงาน อายุ
งาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 

 พัชราภรณ์ อังปนานนท์55 จากผลการวิจัยพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุด
ในการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือเป็นสวัสดิการที่นายจ้างให้กับลูกจ้างซึ่งจะใช้วิธีส่งเสริมความรู้ใน
เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรคือ การแจกจ่ายเอกสาร และมีการตอบกลับการซักถามข้อสงสัย
ของบุคลการเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้การสนทนาโดยตรงเป็นหลัก ส่วนคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างที่บริษัทเลือกได้แก่ ต้องมีความรู้ด้านการบริหารและมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้างจากการแต่งตั้งโดยนายจ้างเห็นควร บริษัทส่วน
ใหญ่มีจ านวนคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้างจ านวน  1 คน และมีจ านวน
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง จ านวน 1 คน โดยมีการศึกษาข้อมูลในการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ส าคัญมาจากเอกสารเผยแพร่จากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการโดยเลือก
จากประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนเป็นส าคัญและในการร่างข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
จะน ามาจากเอกสารฉบับร่างจากบริษัทจัดการโดยมีเงินที่ส่งเข้ากองทุนริเริ่มเป็นเงินสมทบในส่วนของ
นายจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 3 แตไ่ม่เกินร้อยละ 5 และเงินสะสมในส่วนของลูกจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 5 เช่นกัน 
 ศุภชัย ศรีสุชาติ56 ได้ท าการวิจัยเพ่ือประเมินและวัดความสามารถของผู้จัดการกองทุน
รวมทั้งในด้านการเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนและเวลาของการลงทุน และมีการประยุกต์เทคนิคเพ่ือที่จะลด
ความ bias ของ parameter ที่ปรากฏอยู่ในแบบจ าลองก่อน เทคนิคต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้แก่ Jensen 
model, Treynor and Mazuy Model, Henrikson and Kon and Jensen and Kon model ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ เน้นประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนรวมและความสัมพันธ์ของการใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนกับผลตอบแทน โดยผลจากการวิจัยพบว่า มีทั้งข้อดีและข้อด้อยในการวัดความสามารถของ
ผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุนคือกองทุน ตราสารทุนจะมีผลการด าเนิน
กงานดีกว่ากองทุนตราสารหนี้ ส าหรับความสามารถในการเข้าตลาดและในอีกด้านหนี้กองทุนตราสาร
หนี้จะมีผลการด าเนินงานดีกว่ากองทุนตราสารทุน ส าหรับความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ลงทุน 
ซึ่งโดยรวมแล้ว กองทุนตราสารหนี้ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า จากรายได้ท่ีมั่นคงในขณะที่ตลาดมีความ
ผันผวนสูง 
                                                           

 54 ธมลวรรณ จันทร์อุไร. (2546). พฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว. สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 55 พัชราภรณ์ อังปนานนท์. (2549). การศึกษาสภาพการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
 56 ศุภชัย ศรีสุชาติ . (2545). การประเมินความสามารถของกองทุนรวมในประเทศไทย. วารสาร 
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. 20(2-3): 295-318. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



-22- 

 ชวลิต ทองสุจริตกุล57 ได้ศึกษาเปรียบเทียบถึงอัตราผลตอบแทน และความ เสี่ยงของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนจ านวน 10 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ จ านวน 5 
กองทุน น ามาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน โดย
ศึกษาเป็นรายกองทุน โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีแนวโน้มลดลงแลมีผล
การด าเนินงานขาดทุนทุกกองทุน โดยอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็มีแนวโน้มลดลงตลอด
เช่นกัน กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนจะให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ แต่
กองทุนรวมตราสารทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ 
 ภัทรวรรณ อ่วมส าอางค์58 ได้ศึกษาวิจัยอัตราผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี และพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 
5 ปีขึ้นไป พนักงานจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่าการน าเงินไปฝากประจ ากับ
ธนาคารหรือการอยู่ในระบบบ าเหน็จเดิม นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่ารัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้
พนักงานรัฐวิสาหกิจตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากข้ึน 
 ธนภรณ์ อุทยานิก59 ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา และการด าเนินงานของกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพในประเทศไทย และบทบาทของการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการระดมเงินออมระยะยาวของประเทศ โดยน าทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการบริโภค การลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาอธิบายนอกจากนี้ยัง
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาน าเสนอในรูปของ ตาราง และ
กราฟ เพ่ืออธิบายถึงบทบาทที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.  2527 – 
2539 โดยผลการศึกษา พบว่าเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีส่วนช่วยในการระดมเงินออมในประเทศได้
เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินกองทุนช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นในตลาดทั้งนี้ เพราะ
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพก็มีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เช่น การลงทุนในเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะเข้าไปสร้างเงินฝากโดยผ่านกระบวนการสร้างเงินในระบบเงิน
ฝากของธนาคาร นอกจากนี้ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังถูกน าไปลงทุนในตราสารทางการเงินและหุ้น ท า
ให้มีส่วนในการพัฒนาตลาดในการเงินในประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย  

                                                           

 57 ชวลิต ทองสุจริตกุล. (2543). การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
ที่ลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 58 ภัทรวรรณ อ่วมส าอางค์. (2542). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 59 ธนภร อุทยานิก. (2540). กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ. ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
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 วิระวรรณ ฉันทะกุล60 ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออม ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการศึกษาวิเคราห์
จากข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์ลูกจ้าง และนายจ้างด้วยแบบสอบถาม โดยผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คืออัตราเงินสมทบจากบริษัทและอัตราเงิน
สะสม อัตราเงินเดือนของลูกจ้าง และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยคือ การ
ได้รับผลตอบแทนสูงจากกองทุนเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสมทบจากบริษัทและจากการได้สิทธิจ ากการกู้
เงินกองทุน 
 ศิริลักษณ์ พงศ์สันติสุข61 ได้ศึกษาถึงปัจจัยก าหนดการออมของครัวเรือนในประเทศไทย 
โดยทดสอบความสัมพันธ์ของการออมภาคครัวเรือนกับตัวแปรอิสระต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ
สร้างสมการถดถอยเชิงเส้น เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของภาคครัวเรือน ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี 
2515-2534 และศึกษาว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีบทบาทในการระดมเงินออมของภาคครัวเรือน
หรือไม่ โดยก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่งในสมการการออม โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการออมของครัวเรือนเป็นอย่างมากได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อที่คาดคะเน 
และอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยด้านจ านวนเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไม่มีผลต่อการออม ภาคครัวเรือน 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากเรื่อง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ิงเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ท าให้มีข้อมูลในการ
ใช้ข้อทดสอบน้อยเกินไป จึงอธิบายผลได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  
 
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียน พบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำที่มี
ผล ต่อกำรออม และผลประโยชน์ต่อกำรสมัครเป็นสมำชิกกองทุน ปัจจัยต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรจัดตั้ง 
รวมถึงปัจจัยต่อกำรสมัครเป็นสมำชิก โดยมีวัตถุประสงค์ หรือผลตอบแทนต่ำง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน หรือ
เป็นผลก ำไร เนื่องจำกกำรลงทุน โดยมีกำรศึกษำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก และผลกำร กำรลงทุน ในตรำ
สำรหนี้ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งน ำมำซึ่งกำรตัดสินใจ ในกำรสมัครสมำชิก รวมถึง
งำนวิจัย บำงงำนวิจัย ได้ศึกษำปัญหำและอุปสรรค ของกำรออม ในครัวเรือนของไทย ซึ่งสำมำรถน ำมำ
เป็นข้อมูล ในกำรตัดสินใจ ที่จะสมัครกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงมีสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่จะได้รับ 
หลังจำกกำรสมัครเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เช่น กำรลดหย่อนภำษี ของข้ำรำชกำรพนักงำน
ลูกจ้ำง เป็นต้น รวมถึงกำรจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ ยังเป็นกำรจัดตั้งเพ่ือเป็นสวัสดิกำรให้แก่พนักงำน ใน
บริษัท หรือหน่วยงำนรำชกำรของตนอีกด้วย 
 

                                                           

 60 วิระวรรณ ฉันทะกุล. (2539). ปัจจัยที่ผลต่อการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้างและลูกจ้าง 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 
 61 ศิริลักษณ พงศสันติสุข. (2538). กองทุนสารองเลี้ยงชีพบทบาทในการระดมเงินออมภาคครัวเรือน. 
ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. 



 
บทท่ี 3 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ในบทนี้ จะเป็นการน าเสนอถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้เขียน 
โดยจะกล่าวถึงลักษณะงานโดยทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองทุน รวมถึงเทคนิค 
การปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
 
๑. ลักษณะงาน 
 
 ผู้ เขียน ปฏิบัติงานในต าแหน่งนิติกร ซึ่งภาระงานประจ าด้านการปฏิบัติการที่ ได้รับ
มอบหมาย ส าคัญ ได้แก่ งานด้านตรากฎหมาย ได้แก่ การด าเนินการยกร่างกฎหมาย งานด้านวินัยและ
จรรยาบรรณ งานด้านการร้องเรียนและร้องทุกข์ และงานด้านการตอบข้อหารือและให้ความเห็น
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะ ส านัก และหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงก าหนดวงเงินงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือด าเนินตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้สัมฤทธิ์ผล รวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร คณะกรรมการ หรือ
คณะท างานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ของผู้เขียนนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีด าริที่จะจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยขึ้น ผู้เขียนจึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือน ามา
ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว การด าเนินการในโอกาสแรกของกองทุน ซึ่งถือเป็นกองทุนใหม่ของ
มหาวิทยาลัย และยังเป็นกองทุนที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  
และมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยเคร่งครัด เนื่องจากเป็นการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย ในฐานะนักกฎหมาย ให้
เป็นผู้แทนฝ่ายพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง เข้าไปท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุน รวมถึงได้รับ
เลือกให้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้เขียนปฏิบัติงานในกองการเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งดูแลสวัสดิการให้แก่บุคลากรโดยตรงประการที่หนึ่ง และด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้เขียนเป็นผู้ที่เข้าใจ  
ศึกษา และติดตาม รวมถึงทราบถึงการด าเนินงานและจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาตั้งแต่แรก 
อีกประการหนึ่ง 
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๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๒.๑ การสมัครสมาชิกใหม่ 
 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่ ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีขั้นตอนแบบ Flowchart ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกรอกใบสมัคร 
พร้อมเอกสารแนบ 

(ฟอร์ม UBU-PVD.01) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประทับตรารับเอกสาร 

ระบุวันเดือนปีที่รับเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
กรอกข้อมูลในไฟล์ 

ตารางข้อมูลสมาชิกใหม่ 
ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน 

กับเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ส่งไฟล์ตางรางข้อมูลและ 
ใบสมัครของสมาชิกใหม่ 

มายังฝ่ายเลขานุการ 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ 
ไฟล์ตารางข้อมูล 

ก าหนดรหัสสมาชิก 
เมื่อเห็นว่าเรียบร้อย 

ให้ส่งข้อมูลไปยัง 
ผู้ประสานงาน 
ของกองคลัง 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
ตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือกรอกรายการ 

หักเงินสะสม/เงินสมทบ 
ในระบบเงินเดือน 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
รวบรวมยอดเงินสะสม/ 
เงินสมทบ ในแต่ละเดือน 
เพ่ือออกเช็คสั่งจ่าย บลจ. 

บลจ.ตรวจสอบข้อมูล 
บันทึกทะเบียนสมาชิก 

และน าเงินสะสม/ 
เงินสมทบ เข้ากองทุนฯ 
และบริหารเงิน ต่อไป 

 
 

บลจ. ส่งกระดาษคาร์บอน 
User/Password 

ส าหรับสมาชิกใช้งาน 
ในแอปพลิเคชันกองทุน 

ให้ฝ่ายเลขานุการ 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
จัดส่งกระดาษคาร์บอน 

User/Password 
ให้กับสมาชิก 
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๗ 

๘ 

๙ 

เร่ิมต้น 

 ๒.๒ การแก้ไขจ านวนเงินสะสมของสมาชิก 
 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลจ านวนเงินสะสม ไม่ว่าจะเพ่ิมหรือลดจ านวนเงินสะสมของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ มีขั้นตอนแบบ Flowchart ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกรอกแบบฟอร์ม 
แก้ไขจ านวนเงินสะสม 
(ฟอร์ม UBU-PVD.0๓) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการกองทุนฯ 
ก าหนดหรือไม่ 

โดยปีหนึ่งสามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้ ๒ ครั้ง 

คือรอบเดือน มิ.ย. 
และรอบเดือน ธ.ค. 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ส่งไฟล์ตางรางข้อมูล 

และแบบฟอร์มเอกสาร 
ของสมาชิกท่ีมีการ 
เปลี่ยนแปลงจ านวน 

เงินสะสมมายัง 
ฝ่ายเลขานุการ 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ 
ไฟล์ตารางข้อมูล 

เมื่อเห็นว่าเรียบร้อย 
ให้ส่งข้อมูลไปยัง 
ผู้ประสานงาน 
ของกองคลัง 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
ตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือกรอกรายการ 

หักเงินสะสมอัตราใหม่ 
ในระบบเงินเดือน 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
รวบรวมยอดเงินสะสม/ 
เงินสมทบ ในแต่ละเดือน 
เพ่ือออกเช็คสั่งจ่าย บลจ. 

บลจ.ตรวจสอบข้อมูล 
น าเงินสะสมอัตราใหม่/ 
เงินสมทบ เข้ากองทุนฯ 
และบริหารเงิน ต่อไป 

 
 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
กรอกข้อมูลในไฟล์ 
ตารางข้อมูลสมาชิก 

แล้วระบุจ านวนเงินสะสม 
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
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1 

๒ 

๓ 

๔ 

เสร็จสิ้น 

เร่ิมต้น 

 ๒.๓ การแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 
 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก มีขั้นตอนแบบ Flowchart ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกรอกแบบฟอร์ม 
แก้ไขข้อมูลผู้รับ
ผลประโยชน ์

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการกองทุนฯ 
ก าหนดหรือไม ่โดยสามารถ 

เปลี่ยนแปลงได้ตลอด 
ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิก 

ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มไม่เกิน 
วันที่ ๕ ของเดือน 

 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ 
เมื่อเห็นถูกต้อง 

ให้จัดเก็บแบบฟอร์มแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้กับ 

ใบสมัครครั้งแรก 
และสแกนไฟล์บันทึกใน 

ประวัติของสมาชิก 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
น าส่งแบบฟอร์ม 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
มายังฝ่ายเลขานุการ 
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เร่ิมต้น 
เสร็จสิ้น 

1 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

 ๒.๔ การลาออกจากสมาชิก 
 ขั้นตอนการลาออกจาก ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีขั้นตอนแบบ Flowchart ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกรอกแบบค าขอ 
ลาออกจากสมาชิก 

(ฟอร์ม UBU-PVD.0๔) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประทับตรารับเอกสาร 

ระบุวันเดือนปีที่รับเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
กรอกข้อมูลในไฟล์ 

ตารางข้อมูลสมาชิกลาออก 
ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน 

กับเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ส่งไฟล์ตารางข้อมูลและ 

แบบค าขอลาออก 
ของสมาชิกมายัง 
ฝ่ายเลขานุการ 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ 
ไฟล์ตารางข้อมูลและ 
แบบค าขอลาออก 

เมื่อเห็นว่าเรียบร้อย 
ให้ส่งข้อมูลไปยัง 
ผู้ประสานงาน 
ของกองคลัง 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
ตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือกรอกรายการ 

ยกเลิกรายการหักเงิน
สะสมในระบบเงินเดือน 

ในเดือนที่ลาออก 

ผู้ประสานงานของกองคลัง 
แจ้ง บลจ. ถึงการลาออก 

ของสมาชิก 

บลจ.ตรวจสอบข้อมูล 
บันทึกทะเบียนลาออก 
ตรวจสอบเงินสะสม 

เงินสมทบ และ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 
 

บลจ. ออกเช็คสั่งจ่าย 
เงินสะสม เงินสมทบ 

และผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ของสมาชิก ส่งให้ 
ฝ่ายเลขานุการ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
จัดส่งเช็ค 

ให้กับสมาชิก 
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๓. เทคนิคการปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 
 ในหัวข้อนี้ จะเป็นน าเสนอประสบการณ์หรือเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยทักษะและความรู้ความสามารถที่
พึงมี ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 ๓.๑ ทักษะและความรู้ความสามารถที่พึงมี 
  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น จ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการกองทุน 
นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกองทุน ในเรื่อง
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องศึกษาโดยละเอียดถึงนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ที่ บลจ. รับไปบริการจัดการ ว่ามีนโยบายการลงทุนประเภทใดบ้าง มีความเสี่ยงในการลงทุน
ระดับใด มีทางเลือกในการลงทุนหรือไม่ มีผลตอบแทนในระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างไร ความเสี่ยงของ
กองทุนในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากผู้จัดการ
กองทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บลจ. หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ท าให้สะดวกต่อการติดตามและศึกษาข้อมูลดังกล่าว 
  นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาเชิงลึกถึงการบริหารจัดการกองทุน เทคนิคการออม
เงินและการลงทุน การวางแผนการเงินในยามเกษียณ รวมถึงการลงทุนเพ่ือสร้างผลก าไรจากกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในปัจจุบัน ส านักงาน ก.ล.ต. เปิดให้มีการศึกษาและอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวม หรือกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ในรูปแบบ Online ตลอดเวลา ผ่านห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก https://elearning.set.or.th โดยห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว มีหลักสูตรการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงข้ันผู้เชี่ยวชาญให้
ผู้สนใจได้ลองศึกษา และท าแบบทดสอบ รวมถึงรับประกาศผ่านการอบรมหลักสูตรด้วย 
  ในส่วนของสมาชิกกองทุน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในแผนการ
ลงทุนต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยง และเปลี่ยนแปลงการลงทุนเพ่ือหวังผลก าไรหรือผลตอบแทนที่มาก
ขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะแอปพลิ เคชัน SCB MyProvident ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบ
ยอดเงินสะสม เงินสมทบ รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุน ให้
สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนและทิศทางของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้สมาชิกมี
ผลตอบแทนที่มากขึ้น สามารถมีเงินทุนส ารองไว้ใช้ยามเกษียณ หรือสามารถออมเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ๓.๒ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น มีข้อควรค านึงหรือข้อควรระวังที่
ส าคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่ 
  ประการแรก การสมัครสมาชิกนั้น ต้องท าความเข้าใจกับสมาชิดให้ชัดเจนและเข้าใจ
ว่า สมาชิกมีสิทธิตัดสินใจเลือกจ านวนเงินสะสมของตน ในอัตราร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ
เงินเดือน และในส่วนของมหาวิทยาลัย ในฐานะนายจ้าง จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
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ของสมาชิกรายนั้นเพียงอัตราเดียว เนื่องจากในการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนช่วงแรก ๆ 
ของมหาวิทยาลัย สมาชิกบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า หากตนน าส่งเงินสะสมในอัตราเท่าใด 
ฝ่ายมหาวิทยาลัยก็จะน าส่งเงินสมทบในอัตราส่วนเท่ากัน จึงท าให้สมาชิกบางรายเลือกที่จะน าส่งเงิน
สะสมในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือน โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยจะสมทบในอัตราเดียวกัน ซึ่งจะ
ท าให้สมาชิกมีเงินสะสมและเงินสมทบเป็นจ านวนมากเท่าตัว ซึ่งตามข้อบังคับแล้ว ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยน าส่งเงินสมทบในอัตราเดียวคือ ร้อยละ ๓ ของเงินเดือนสมาชิกแต่ละราย 
  ประการที่สอง การลาออกของสมาชิกนั้น ต้องท าความเข้าใจกับสมาชิกให้ชัดเจนว่า 
การลาออกจากสมาชิกกองทุน โดยไม่ลาออกจากงานนั้น สมาชิกจะได้รับเงินสะสมของสมาชิก รวมถึง
ผลประโยชน์จากเงินสะสม เต็มจ านวนที่น าส่งไป แต่ในส่วนของเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงิน
สมทบนั้น โดยหลักแล้ว จะขึ้นอยู่กับอายุสมาชิก โดยสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ แต่หากอายุสมาชิกไม่ถึง ๕ ปี ก่อนวัน
ลาออก ก็จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ลดลงตามส่วน ดังนั้น การเชิญชวนให้สมาชิกคงอยู่ใน
กองทุนให้มากกว่า ๕ ปี นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับกองทุนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 ๓.๓ มาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น มีมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ
จรรยาบรรณหลักในการปฏิบัติงานอยู่ ๒ ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 
  ประการที่หนึ่ง ต้องโปร่งใส่ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น 
แม้ไม่ได้จับต้องตัวเงินของสมาชิกเลย แต่ก็ต้องโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่สมาชิกเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการสมัคร การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม รวมถึงการลาออก และการคืนเงินสะสม 
เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รอบด้าน นอกจากนี้ยังต้อง
กระตือรือร้นเพ่ือเร่งรัดการท างาน เนื่องจากข้อมูลของสมาชิกรวมถึงการน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบ 
ไม่ได้เสร็จสิ้นภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังต้องมีขั้นตอนต่อไปยัง บลจ. รวมถึงนายทะเบียน หรือใน
บางกรณีถูกส่งต่อไปยัง ส านักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น กรอบระยะเวลาในการท างานต้องชัดเจน การส่งข้อมูล
ต้องตรงตามวันเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการด าเนินการที่ไม่ทันก าหนดเวลา  
อันอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการน าส่งเงิน หรือรับเงินของสมาชิก ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ส าคัญ
ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ใจ 
  ประการที่สอง ต้องใส่ใจ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ต้องใส่ใจที่
จะเชิญชวนบุคลากรให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนให้มาก และพยายามจูงใจให้สมาชิกไม่ลาออก
จากกองทุนก่อนเกษียณอายุงาน เนื่องจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพถือเป็นสวัสดิการที่ดีและมั่นคง โดย
กองทุนมีลักษณะเป็นการฝากเงินของสมาชิก และในขณะเดียวกันก็มีการฝากสมทบจากฝั่งของ
มหาวิทยาลัย และอัตราเงินสะสมและเงินสมทบก็มีจ านวนสูงขึ้นตามเงินเดือนของสมาชิกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกปี นั้นหมายความว่ายิ่งท างานนานขึ้น เงินเดือนก็สูงขึ้น และสะสมและเงินสมทบก็มี
จ านวนมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและเงินสมทบ ซึ่งงอกเงยจาก
การลงทุนซึ่งสมาชิกก าหนดแผนการลงทุนเองได้ หากแผนการลงทุนมีความเสี่ยงน้อยผลประโยชน์ก็จะ
น้อยตาม แต่หากแผนการลงทุนความมีความเสี่ยงมากผลประโยชน์ก็อาจจะมากตาม ทั้งนี้การลงทุนใน
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แผนการลงทุนต่าง ๆ ย่อมมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่การยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกแต่ละรายไป แต่อย่างไร
ก็ตาม การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพก็มีข้อดีที่สมาชิกจะถูกหักเงินเป็นอันดับแรกในระบบ
เงินเดือนของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงการบังคับออมเงิน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างในยามเกษียณอายุงาน เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเงินบ าเหน็จ
บ านาญเช่นเดียวกับข้าราชการ ดังนั้น เงินออมจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงถือเป็นเงินก้อนที่มีไว้ใช้ยาม
เกษียณ อันถือเป็นการส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุได้อีกทางหนึ่ง 



 
บทท่ี 4 

 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
 ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะน ำเสนอถึงปัญหำ หรืออุปสรรค ตลอดจนแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยจะน ำเสนอปัญหำเชิงนโยบำย ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้น  
ก่อนกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
จำกกำรปฏิบัติงำน รวมถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำ โดยมีสำระส ำคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
 
๑. ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย 
 
 นับตั้งแต่ที่สภำมหำวิทยำลัย มีนโยบำยจะด ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้น 
ในมหำวิทยำลัย ผู้เขียนในฐำนะที่เป็นได้รับมอบหมำยเป็นคณะท ำงำน และร่วมศึกษำ วิเครำะห์ รวมถึง
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัยมำตั้งแต่ต้น จะได้รับ
ค ำถำมเชิงนโยบำยที่ส ำคัญ ซึ่งหลำยมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆ ของรัฐ ก็จะประสบกับ
ประเด็นค ำถำมเชิงนโยบำย ที่ว่ำ “มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถหักเงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลัยหรือพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ซึ่งเป็นงบประมำณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน โดยน ำเงินที่หักไว้ไปสมทบเป็นเงินฝ่ำยนำยจ้ำงของกองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่” 
 ในประเด็นค ำถำมนี้ ผู้ เขียนได้ไปศึกษำควำมเห็นของหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำร 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีควำมเห็นส ำคัญ ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑1 
ว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๘ 
(๒)(๑๒) และ (๑๓) แห่งพระรำชบัญญัติหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมำตรำ ๖๕/๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำซกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะออกข้อบังคับ
ก ำหนดให้น ำเงินงบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับเพ่ือใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย น ำส่งเข้ำกองทนพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนครินทร์ว่ำด้วยกองทุนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ือช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร เงินสมบประกันสังคม (ส่วนของนำยจ้ำง) และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลี้ยง
ชีพ (ส่วนของลูกจ้ำง) ได้ โดยจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือพนักงำนมหำวิทยำลัยที่มีสิทธิ ได้รับเงิน
ดังกล่ำวและอยู่ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งในเรื่องนี้ ส ำนักงำนปลัดกระรวงกำร

                                                           

 1 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ท่ี นร ๐๙๐๖/2๓๕ ลงวันท่ี ๓ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
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อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ 
ในสังกัดทรำบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลและเบิกจ่ำยงบประมำณแล้ว2 
 (๒) คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๘) ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๖๒๕/๒๕๖๑3 สรุป
ควำมได้ว่ำ กำรที่มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ โดยสภำมหำวิทยำลัย ได้ออกระเบียบก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัยไว้ตำมข้อ ๕ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ว่ำด้วยบัญชีเงินเดือนและ
เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งก ำหนดให้อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ในต ำแหน่งประเกทวิชำกำร วุฒิปริญญำเอกสูงกว่ำอัตรำเงินเดือน
ข้ำรำชกำรแรกบรรจุ ๑.๘ เท่ำ (ร้อยละ ๘๐) และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำพสินธุ์ว่ำ
ด้วยบัญชีเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดรองรับสิทธิ์ให้
พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ซึ่งได้รับอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุที่สูงกว่ำอัตรำ
เงินเดือนแรกบรรจุ ที่ก ำหนดในระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ว่ำด้วยบัญชีเงินเดือนและเงิน
ประจ ำต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนแรกบรรจุในอัตรำเดิมที่เคย
ได้รับต่อไปนั้น เห็นว่ำเมื่อระเบียบดังกล่ำวได้ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก  
สภำมหำวิทยำลัยแล้ว ประกอบกับข้อ ๑๒ แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ว่ำด้วยบัญชี
เงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดให้กำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ระเบียบนี้ให้ใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน กรณีไม่อำจเบิกจ่ำยได้หรือเบิกจ่ำยได้แต่ไม่เพียงขอ ให้เบิกจ่ำย
จำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยนั้น เห็นได้ว่ำ ควำมในข้อ ๑๒ ได้ก ำหนดล ำดับก่อนหลังในกำรเบิก
จ่ำยเงินไว้ชัดเจนแล้ว ดังนี้ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์จึงสำมำรถบริหำรจัดกำรเบิกจ่ำยในอัตรำสูงกว่ำอัตรำ
เงินเดือนข้ำรำชกำรแรกบรรจุ ๑.๘ เท่ำ (ร้อยละ ๘๐) โดยกำรเบิกจ่ำยทั้งหมดจำกงบประมำณแผ่นดิน 
(งบเงินอุดหนุนที่เหลืออยู่) ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบดังกล่ำวได้ตำมเหตผลควำมจ ำเป็น ภำยในกรอบ
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และหำกไม่อำจเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดินหรือเบิกจ่ำยได้แต่
ไม่เพียงพอ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สำมำรถเบิกจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยได้ ทั้งนี้ตำมท่ีข้อ ๑๒ 
แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ว่ำด้วยบัญชีเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ก ำหนดไว้ 
 (๓) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือลง
วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ถึง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เรื่อง ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับ
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่ำใช้จ่ำยบุลำกร4 ซึ่งมีควำมเห็นว่ำให้ มหำวิทยำลัย 
โดยสภำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจออกข้อบังคับก ำหนดให้น ำเงินงบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
มำจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย อำทิ เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำประกันสุขภำพ เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนำยจ้ำง) และเงินสมทบกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ (ส่ำนของนำยจ้ำง) ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมเหตุผล 

                                                           

 2 หนังสือประทับตรำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
๐๒๒๗.๔/ว ๓๒ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
 3 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ท่ี นร ๐๙๐๖/๔๕ ลงวันท่ี ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑ 
 4 หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๔/๒๗ ลง
วันท่ี ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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และควำมจ ำเป็นและภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ ซึ่งควำมเห็นของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดังกล่ำว สอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(คณะที่ ๘) ในเรื่องเสร็จที่ ๖๒๕/๒๕๖๑5  
 (๔) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือลง
วันที่ ๑๙ สิงหำดม ๒๕๖๓ ถึงมหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด6 สรุปควำมได้ว่ำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้ประชุมร่วมกับ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทน
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่ประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล เมื่อวันที่ 
๑0 กรกฎำคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน ในแนวทำงซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี กรณีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย โดยหนึ่งในแนวทำงนั้น แจ้งว่ำ 
สถำบันอุดมศึกษำโดยควำมเห็นชอบของสภำสถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถออกระเบียบ/ข้อบังคับ 
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินในส่วนของงบประมำณเงินอุดหนุน ประเกทอุดหนุน
ทั่วไปได้ แต่จะต้องเป็นไปเพ่ือใช้ในกำรเบิกจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง ค่ำตอนแทน และสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำน
มหำวิทยำลัยที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่ำวเท่ำนั้น ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำโดยควำมเห็นของสภำ
สถำบันอุดมศึกษำ จึงมีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งที่จะจ้ำงและอัตรำค่ำจ้ำง 
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจ้ำงซึ่งรวมถึงเงินเพ่ิมและสวัสดิกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
ตำมเหตุผลควำมจ ำเป็น (เทียบเท่ำข้ำรำชกำร) โดยจะต้องอยู่ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
(ค ำนวณจำกอัตรำที่มีคนครอง) 
 (๕) ส ำนักงบประมำณ มีหนังสือประทับตรำ ลงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒ ถึงมหำวิทยำลัย
นเรศวร7 แจ้งว่ำ ตำมที่มหำวิทยำลัยนเรศวรขอหำรือกำรจ่ำยเงินสมทบประกันสังคมของพนักงำน
มหำวิทยำลัย(ในส่วนของนำยจ้ำง) และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ่ืน ๆ นั้น ส ำนักงบประมำณแจ้ง
ควำมเห็นว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัยได้รับกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงให้ท ำงำนในมหำวิทยำลัย โดยได้รับ
ค่ำจ้ำงจำกงบประมำณแผ่นดินและเป็นบุคลำกรที่อยู่ภำยใต้บังคับของมำตรำ ๕ และไม่ได้รับกำรยกเว้น
ตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งมหำวิทยำลัยในฐำนะนำยจ้ำง 
มีภำระหน้ำที่ต้องจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป

                                                           

 5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๔๘๒ มีมติว่ำ “เมื่อกระทรวง ทบวง กรมใดมีควำมสงสัยใน
ปัญหำข้อกฎหมำย จะเป็นโดยเกี่ยวกับวงหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ โดยเฉพำะก็ดี หรือเกี่ยวข้องกับวง
หน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ซึ่งไม่เป็นที่ตกลงกันได้ก็ดี และได้ส่งปัญหำในทำงกฎหมำยนั้น ๆ มำเพื่อขอให้
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำให้ควำมเหน็ และในช้ันพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎกีำนั้นถ้ำเป็นเรือ่งที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวง ทบวง กรมใด ก็ให้เชิญผู้แทนกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ร่วมในกำรพิจำรณำด้วย และเมื่อคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ให้ควำมเห็นในทำงกฎหมำยเป็นประกำรใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ” 
 6 หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว 100๙ 
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2563 เรื่อง กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย 
 7 หนังสือประทับตรำ ส ำนักงบประมำณ ท่ี นร ๐๗๒๒/๖๒๖๕ ลงวันท่ี ๕ มีนำคม ๒๕๖๒ 
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จำกงบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกำรของมหำวิทยำลัย เมื่อภำระในกำรจ่ำยเงินสมทบดั่งกล่ำว
เป็นภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย ดังนั้น มหำวิทยำลัยสำมำรถจ่ำยเงินงบประมำณจำกเงินอุดหนุน 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรที่ได้รับจัดสรรได้ท้ังนี้จะต้องบริหำรจัดกำรภำยในวงเงินดังกล่ำว 
 (๖) กรมบัญชีกลำง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี8

สรุปควำมได้ว่ำ ตำมที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้มีหนังสือขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง  
ขอน ำเงินงบประมำณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มำจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของ
นำยจ้ำง) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรแก่พนักงำน
มหำวิทยำลัยในวงเงินที่ได้รับจัดสรรนั้น กรมบัญชีกลำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
สำมำรถอำศัยอ ำนำจของมหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยที่จะก ำหนดเป็นข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัยให้น ำเงินงบประมำณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มำจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทนส ำรอง
เลี้ยงชีพ (ส่วนของนำยจ้ำง) และจ่ำยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรแก่พนักงำนมหำวิทยำลัยได้ภำยในวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
โดยไม่ต้องขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังแต่อย่ำงใด 
 (๗) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๔9 ถึงสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ สรุปควำมได้ว่ำ ตำมที่สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ หำรือมำยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ว่ำ สำมำรถหักเงินเดือน
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ในอัตรำ ๐.๑ ของเงินเดือนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ (งบประมำณ
แผ่นดิน) โดยน ำเงินที่พักไว้ไปสมทบเป็นเงินฝ่ำยนำยจ้ำงของกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพได้มำกน้อยเพียงใด โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงค ำพิพำกษำศำลปกครอง
สูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ มีควำมเห็นว่ำ สภำสถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ มีอ ำนำจออกข้อบังคับก ำหนดให้น ำเงินงบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมำ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรให้แก่  พนักงำนมหำวิทยำลัย อำทิ เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำประกันสุขภำพ เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนำยจ้ำง) และเงินสมทบกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนำยจ้ำง) ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมเหตุผล
และควำมจ ำเป็นและภำยในวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนจึงมีข้อสรุปว่า สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีอ านาจออกข้อบังคับเพื่อหักค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่เห็นสมควร
ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) โดยน าเงินที่หักไว้ไปสมทบ
เป็นเงินฝ่ายนายจ้างในกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ 
และหากมหาวิทยาลัยจะน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่ายสมทบเป็นเงินฝ่ายนายจ้างในกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ก็สามารถเบิกจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา 
                                                           

 8 หนังสือกรมบัญชีกลำง ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตลุำคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอท ำควำมตกลงกำร
จ่ำยเงินสวสัดิกำร สิทธิประโยชน์แก่พนักงำนมหำวิทยำลัย จำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
 9 หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๙.๒/๗๓๘  
ลงวันท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบข้อหำรือเรื่องกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ของนำยจ้ำง 
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๒. ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 จำกกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
พบปัญหำและอุปสรรคจำกกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 (๑) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน จัดส่งไฟล์ข้อมูลสมำชิกใหม่มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรกระชั้นชิดหรือ
เลยก ำหนดที่จะต้องส่งข้อมูลสมำชิกใหม่ ให้ผู้ประสำนงำนด้ำนกำรเงินของกองคลัง ส่งผลท ำให้ในบำง
เดือนฝ่ำยเลขำนุกำรต้องประสำนงำนไปยังกองคลัง เพ่ือให้ชะลอกำรหักเงินเงินเดือนของสมำชิกใหม่ 
เพ่ือน ำส่งเงินสะสมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพไว้จนกว่ำผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนจะได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลมำยัง
ฝ่ำยเลขำนุกำร 
 (๒) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน กรอกข้อมูลในไฟล์ข้อมูลสมำชิกไม่ตรงกับใบสมัครซึ่งเป็น
เอกสำร ส่งผลให้ข้อมูลของสมำชิกเกิดควำมผิดพลำดเมื่อส่งไปยัง บลจ. ในฐำนะนำยทะเบียนสมำชิก
และเป็นภำระแก่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนและฝ่ำยเลขำนุกำร ที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่น
แบบฟอร์มยื่นต่อ บลจ. เพื่อแก้ไขข้อมูลสมำชิก 
 
๓. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 จำกปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนมีวิธีกำรหรือแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ ดังนี้ 
 (๑) ผู้เขียนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ได้ประสำนไปยังผู้
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ว่ำขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลสมำชิกใหม่มำยังฝ่ำยเลขำนุกำรอย่ำงช้ำภำยในวันที่ 
๕ ของเดือน และขอให้จัดส่งเอกสำรฉบับจริงตำมมำ ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วยท ำให้ได้ไฟล์ข้อมูลส ำหรับส่งกอง
คลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือหักเงินเดือนในรอบเดือนนั้นได้ทันก ำหนด ส่วนเอกสำรแบบฟอร์มต่ำง  ๆ 
สำมำรถส่งมำในภำยหลัง เพ่ือตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐำน ต่อไป 
 (๒) ผู้เขียนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน โดยเมื่อผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน ส่งไฟล์ข้อมูลสมำชิกใหม่มำแล้ว ผู้เขียนจะตรวจสอบ
ข้อมูลซ้ ำ โดยตรวจยืนยันกับข้อมูลในฐำนข้อมูลสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะท ำให้ข้อมูลมีควำม
แม่นย ำ ถูกตรง ตรงกับควำมเป็นจริง ส่งผลให้ไฟล์ข้อมูลสมำชิกที่ส่งไปให้ บลจ. ไม่มีควำมผิดพลำดหรือ
คลำดเคลื่อนของข้อมูล 
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หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอท าความตกลง
 การจ่ายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

หนังสือประทับตรา ส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๒/๖๒๖๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

หนังสือประทับตรา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
 ๐๒๒๗.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

หนงัสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๙๐๙๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/2๓๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/๔๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗.๔/๒๗ 
 ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว 
 100๙ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานตามมติ
 คณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๙.๒/๗๓๘  
 ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้าง 
 



ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 
 

พระราชบัญญัติกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”๒ หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

“กองทุนนายจางเดียว”๓ หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อลูกจางของ
นายจางเพียงรายเดียว 

“กองทุนหลายนายจาง”๔ หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อลูกจางของ
นายจางหลายราย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๒๓/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุนนายจางเดียว” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียง

ชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุนหลายนายจาง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการ
ทํางาน  ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่อ
อยางใด แตไมรวมถึงคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่
นายจางหักไว หรือจายเพิ่มเติมใหแกลูกจางเพื่อประโยชนในการทํางาน 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไมวาการตกลงนั้นจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ไมวาจะ
มีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“นายทะเบียน”๕ หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 

มาตรา ๕๖  กองทุนจะมีข้ึนไดตอเมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งข้ึนและได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย ออกจากงาน 
หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไว
ในขอบังคับของกองทุนนั้น  ทั้งนี้ จะจัดตั้งเปนกองทุนนายจางเดียวหรือกองทุนหลายนายจาง ซึ่ง
อาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได 

 
มาตรา ๖  เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา ๕ แลว 

ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ประสงคจะใหเปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗  กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗/๑๗  กองทุนประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม 
(๔) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) ทรัพยสินที่เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุน 
(๖) ทรัพยสินของลูกจางที่โอนยายมาทั้งจํานวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ทั้งนี้ การโอนทรัพยสินดังกลาวเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(๗) ทรัพยสินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘  ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๖ และมีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมาย
หรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนใหแกกองทุนนั้น 

ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙  ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซึ่งจด

ทะเบียนแลว” ตอทาย 
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๓) วัตถุประสงค 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตอง

จายเขากองทุน 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะ

ไดรับ 

                                                 
๗ มาตรา ๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)๘ ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อ
ลูกจางส้ินสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕  ทั้งนี้ ขอกําหนดนั้นจะตองไมตัดสิทธิ
ของลูกจาง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน 
(๑๐)๙ ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุม

สมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจางในกรณีที่เปนการจัดตั้งกองทุนที่กําหนดให
มีนโยบายการลงทุนหลายนโยบาย หรือกองทุนหลายนายจาง 

(๑๑) รายการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจด

ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะ
ไดรับจดทะเบียนแลว 

 
มาตรา ๑๐๑๐  ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดย

ใหนายจางหักจากคาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในขอบังคับ
ของกองทุน แตขอบังคับนั้นจะตองกําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวา
รอยละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวน
ลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง 

ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนใน
อัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได 

ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการ
จายคาจาง ในกรณีที่นายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ให
นายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวน
เงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น 

 
มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจาง

เลือกตั้งและผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและเปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือ
การนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการ
แทนก็ได 

                                                 
๘ มาตรา ๙ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๙ (๑๐) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุน
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปล่ียนกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การจัดการกองทุน 
   

 
มาตรา ๑๒๑๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหหนวยงานใด

ในสังกัดปฏิบัติหนาที่แทน และจะมอบหมายใหแตงตั้งพนักงานของหนวยงานนั้นเปนพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๑๒  ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดการกองทุน

และมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริงและทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได 
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาผูจัดการกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจ

เปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการ
กระทํานั้นหรือส่ังถอดถอนผูจัดการกองทุนได 

 
มาตรา ๑๒ ตรี๑๓  ใหนายทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

จัดการกองทุนเสนอตอรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง 
เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและควบคุมใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีอาจสั่งใหนายทะเบียนรายงานผลการดําเนินงานหรือช้ีแจงขอเท็จจริง
ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดเพิ่มเติมก็ได 

 
มาตรา ๑๓๑๔  การจัดการกองทุนจะตองดําเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใชนายจางและ

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๑๕  ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับ
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยดวย 

 
มาตรา ๑๕  ใหนายจางแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่น

ของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 
มาตรา ๑๖๑๖  ในการลงทุนหรือหาผลประโยชนของกองทุน ใหผูจัดการกองทุน

นําเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจางไดแสดง
เจตนาไว ในกรณีที่ลูกจางไมแสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ใหลงทุนหรือหาผลประโยชน
ตามนโยบายเดิมหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๗๑๗  ใหผูจัดการกองทุนจัดทําบัญชีเพ่ือแบงแยกทรัพยสินของกองทุน

ทุกกองทุนโดยใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีกองทุนหลายนายจาง ใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตาม

สวนไดเสียของลูกจางแยกตามรายนายจาง  ทั้งนี้ รายไดและคาใชจายของกองทุนดังตอไปนี้ ให
นํามาคํานวณเพื่อบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในบัญชีของลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 

(ก) เงินเพิ่มที่นายจางจายเขากองทุน 
(ข) เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่ลูกจางซึ่งส้ินสมาชิกภาพไม

มีสิทธิไดรับและขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเปนของกองทุน 
(ค) คาเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนตองชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง

ศาล 
(ง) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคสี ่
(จ) รายไดหรือคาใชจายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(๒) กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ใหจัดทําบัญชีแยกทรัพยสินของแต
ละนโยบายการลงทุนออกจากกัน  ทั้งนี้ รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นหากเปนผลมาจากการจัดการ
ลงทุนตามนโยบายการลงทุนใด ใหบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุน
นั้น สวนรายไดและคาใชจายอื่นใหกระจายรายไดและคาใชจายนั้นตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสิน
ของแตละนโยบายการลงทุนและบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น 

 
                                                 

๑๕ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๖ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๑๗ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๒๐  ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนกอนครบกําหนด

สัญญา เมื่อ 
(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง 
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน 
(๓) กองทุนหรือผูจัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ 
(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๑๒๑  ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนตาม

มาตรา ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูจัดการกองทุนเดิมพนตําแหนง และใหแจงการแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหม
แกนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่แตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๒  ลูกจางและนายจางจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ 

สํานักงานกองทุนไดในเวลาเปดทําการ 
 

หมวด ๓ 
การจายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน 

   
 

มาตรา ๒๓๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจางส้ิน
สมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจาง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓/๑ 
โดยใหจายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๒ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึง
ไดรับเงินจากกองทุนไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือได
กําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสาม
สวน 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายกอนใหแบง

เงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง 
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาท

ตามกฎหมายแลวใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน 
 
มาตรา  ๒๓/๑๒๓  ในกรณีที่ เปนกองทุนหลายนายจาง การคํานวณเงิน

ผลประโยชนเมื่อลูกจางส้ินสมาชิกภาพ ใหผูจัดการกองทุนคํานวณเงินผลประโยชนของลูกจาง
ดังกลาวจากบัญชีสวนไดเสียของบรรดาลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 

ในกรณีที่เปนกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน การคํานวณเงินผลประโยชน
ของลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพ ใหผูจัดการกองทุนคํานวณจากทรัพยสินในบัญชีของนโยบายการ
ลงทุนที่ลูกจางรายนั้นมีสวนไดเสีย 

 
มาตรา ๒๓/๒๒๔  เมื่อลูกจางรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน หากลูกจางรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุน
เปนงวด ใหผูจัดการกองทุนจายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจาง โดยลูกจางรายนั้นยังคงเปน
สมาชิกของกองทุนตอไปไดตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตลูกจางรายนั้นและ
นายจางไมตองจายเงินสะสมหรือเงินสมทบสําหรับลูกจางรายนั้นอีก  ทั้งนี้ การรับเงินจากกองทุน
เปนงวดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓/๓๒๕  เมื่อลูกจางรายใดส้ินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไมวาดวย

เหตุใด ลูกจางรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะไดรับไวในกองทุน และคงการเปนสมาชิก
ตอไป โดยลูกจางและนายจางไมตองจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน  ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนโดยระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับดังกลาวตองไมนอยกวาเกา
สิบวันนับแตวันที่ออกจากงาน 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๔ มาตรา ๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ มาตรา ๒๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔๒๖  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๒ และ

มาตรา ๒๓/๓ ไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๒๕  กองทุนยอมเลิก เมื่อ 
(๑) นายจางเลิกกิจการ 
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๓) มีกรณีที่ขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก หรือ 
(๔)๒๗ นายทะเบียนสั่งใหเลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งข้ึนโดยมีนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่นายจางบางราย

เลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุนไมเปนเหตุใหกองทุนตองเลิก เวนแตขอบังคับของกองทุน
กําหนดใหเลิก 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว และจัดใหมีการชําระบัญชี
กองทุนเฉพาะสวนทรัพยสินของนายจางและลูกจางของนายจางนั้นตามวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของกองทุน เมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เสร็จการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๒๖๒๘  เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ให

คณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กองทุนเลิกและให
คณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการชําระบัญชีภายในสามสิบวัน และใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันที่กองทุนเลิก เวนแตกรณีจําเปนนายทะเบียนจะอนุมัติใหขยายเวลาออกไปได
ตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๗๒๙  นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิก

กองทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงค 

หรือขัดตอกฎหมาย 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๙ มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปได ไมวา
เพราะเหตุใด 

เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการชําระบัญชีและให
นายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชี 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ใหนายทะเบียนประกาศการเลิก

กองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปดประกาศไวที่สํานักงานของกองทุนหรือที่ทําการของนาย
ทะเบียน 

 
มาตรา ๒๙  การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจาํกัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจะจายเงินใหแกลูกจาง
บางสวนกอนก็ได และเมื่อไดชําระบัญชีแลว ใหจายเงินทั้งหมดที่คางชําระแกลูกจางใหเสร็จภายใน
เวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี ถามีเงินเหลืออยูใหจัดการตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของกองทุน 

คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการจัดการกองทุน ใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสํานักงานของกองทุนหรือของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบ

กิจการสินทรัพยและหนี้สินของกองทุนในเวลาทํางานปกต ิ
(๒) ส่ังใหกรรมการ ผูจัดการกองทุน หรือเจาหนาที่ของกองทุนซึ่งมีหนาที่

เก่ียวของกับการจัดการกองทุนสงหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของกองทุน 
(๓) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๒) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การจัดการกองทุน 
 
มาตรา ๓๑๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

แกบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๒  กองทุนใดไมใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 

นําหนา และ “ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชช่ือเปนอักษรตางประเทศแตไมใชคําซึ่งมี
ความหมายดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจ
ของกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๓๓  ผูใดใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 

นําหนา และ “ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชช่ือเปนอักษรตางประเทศซึ่งมีความหมาย
ดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปน
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหา
รอยบาท จนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๓๔๓๑  คณะกรรมการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๖ หรือแตงตั้งบุคคลซึ่งไมมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๓ เปนผูจัดการกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๕๓๒  ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๒ ทวิ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ หรือมาตรา 
๒๓/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๖๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๘ ๓๔ (ยกเลิก) 

                                                 
๓๑ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ ให

ถือวากรรมการทุกคนเปนผูกระทําความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับกรรมการ
อ่ืน หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๔๒  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมี

อํานาจเปรียบเทียบไดตามมาตรา ๓๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบคดีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม

คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
 
มาตรา ๔๓  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดสงเร่ือง

ใหคณะกรรมการทําการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่กระทําความผิด เปน
อันขาดอายุความ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

                                                                                                                                            
๓๔ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๕ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมให
มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพ่ือประสงคจะให
เปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑการดําเนินการและ
จัดการกองทุนเพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๓๖ 
 

มาตรา ๑๕  ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่ลูกจางและ
นายจางตกลงกันจัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจัดการกองทุนดังกลาวไดตอไปอีก
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการกองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวที่ใช
บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับกับผูจัดการกองทุนในระหวางเวลา
ดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตาม
วรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขใหผูจัดการกองทุนตอง
ปฏิบัติเพ่ิมเติมได 

ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยอยูแลว และกองทุนประสงคที่จะใหผูจัดการกองทุนนั้นจัดการกองทุนตาม
บทบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหผูจัดการกองทุนยื่นคําขอตอนายทะเบียนและเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะ
ดําเนินการตามที่ย่ืนขอได 

 
มาตรา ๑๖  ผูจัดการกองทุนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗  ความผิดตามมาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม

มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวงที่เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จัดการกองทุน ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําส่ัง และ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุน ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๙/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการกองทุนดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานและหลักการเดยีวกนักบั
การจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งเพ่ือบรรเทาภาระการจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
นายจางและลูกจางใหนอยลง สมควรปรับปรุงอํานาจของรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการกํากับ
ดูแลการจัดการกองทุนใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและกําหนดใหการจัดการกองทุนดังกลาวอยูภายใต
บังคับบทบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม โดยกําหนดใหโอนยายทรัพยสินของลูกจางในกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพได และกําหนดใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีนโยบาย
การลงทุนหลากหลายเพื่อใหสมาชิกไดเลือกตามความตองการ รวมทั้งกําหนดใหลูกจางที่ส้ิน
สมาชิกภาพเนื่องจากออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวในกองทุ และลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพเนื่องจาก
การเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนงวด โดยลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพ
เพราะเหตุดังกลาวยังคงเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไปได แตไมตองจายเงินสะสม
และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีก  ทั้งนี้ เพ่ือสรางความตอเนื่องของการออมเงินโดย
ผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๖/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
__________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนจดทะเบียนกองทุน 
 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
“กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” หมายถึง กองทุ นส า ร อ ง เ ลี้ ย งชี พ มห าวิ ท ยาลั ย อุ บลร าช ธ านี 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
“มหาวิทยาลัย หรือ นายจ้าง” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“คณะกรรมการกองทุน” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุน

ตามข้อบังคับนี ้
“สมาชิก” หมายถึง พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ได้รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการกองทุน ให้เป็นสมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
“เงินเดือน” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง เป็นค่าตอบแทนส าหรับ

การท างานปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าจะค านวณหรือช าระเงินค่าตอบแทนโดยวิธีใด หรือจะเรียกชื่ออย่างใด แต่ไม่รวมถึง  
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยหักไว้ หรือจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างเพ่ือประโยชน์ในการท างาน 

 

ส ำเนำ 



-๒- 
 

 

“เงินสะสม” หมายถึง เงินที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนเพ่ือตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในข้อบังคับนี ้

“เงินสมทบ” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานซึ่งสมาชิกสังกัด จ่ายเข้ากองทุน 
เพ่ือสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

 “ผลประโยชน์ของกองทุน” หมายถึง ผลประโยชน์ตลอดจนดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดจากเงินสะสม
หรือเงินสมทบ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ เงินและผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้สมาชิกที่พ้นสภาพ
ตามข้อบังคับนี้   

“อายุสมาชิก” หมายถึง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกองทุนนับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการกองทุน จนถึงวันสิ้นสมาชิกภาพ 
 “อายุงาน” หมายถึง ระยะเวลาการท างานของสมาชิกนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
หรือมีค าสั่งจ้างฉบับแรกซึ่งมีการท างานต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสมาชิกภาพ 

“พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

“ผู้จัดการกองทุน” หมายถึง ผู้ซึ่งมิใช่นายจ้างและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนให้มี
หน้าที่และอยู่ในบังคับบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
    “บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทเงินทุนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
    “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
    “บริษัทประกันชีวิต” หมายความว่า บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 

 “ผู้รับประโยชน์” หมายถึง ผู้ที่สมาชิกระบุในหนังสือแสดงเจตนาให้รับประโยชน์จากเงินกองทุน
แทนกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย 

 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

การออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามวรรคหนึ่ ง ให้อธิการบดี
ด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

__________ 
 

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยความตกลง
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานและลูกจ้างเรียกว่า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 



-๓- 
 

 

   ข้อ ๖ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับนี้ มีวัตถุประสงค์ 
(๑) สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนเพ่ือการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพระยะยาวได้

อย่างต่อเนื่อง 
(๒) เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก  
(๓) เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว ในกรณีสมาชิกตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ 

ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน      
 

ข้อ ๗ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
      (๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
       (๒) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
  (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
  (๔) ทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สินในกองทุน 
 

 ข้อ ๘ เงินของกองทุนให้น าไปใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่าย อันจ าเป็นที่เกิดจากกิจการของกองทุนตามที่จ่ายจริงโดยได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการกองทุน 
 (๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ข้อ ๙ กรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนใด 
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการกองทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนประกาศก าหนด 

ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดโดยค านึงถึงความประหยัดและคุ้มค่า และให้เทียบเคียงกับ
อัตราและหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการกองทุน 

__________ 
 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย 
(๑) กรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ 
(๒) กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธาน และเลือกกรรมการตาม (๑) 

หรือ (๒) เป็นเลขานุการ  
 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนมีท่ีมาดังต่อไปนี้ 
(๑) กรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัยจ านวนห้าคน มาจากการแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
(๒) กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกจ านวนห้าคน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 

ของสมาชิก 
 
 



-๔- 
 

 

ข้อ ๑๒ กรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไป โดยจะเป็นสมาชิกของกองทุน 
หรือไม่ก็ได ้

(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตลอดวาระการเป็นกรรมการ 
(๓) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

ข้อ ๑๓ กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายมหาวิทยาลัย 

(๒) เป็นสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนนี้ 
(๓) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตลอดวาระการเป็นกรรมการ 
(๔) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
(๕) ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

ข้อ ๑๔ กรรมการกองทุนตามข้อ ๑๐ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับจากวันที่ได้รับ
แต่งตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ผู้พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือก
กรรมการแทนก็ได้ ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการกองทุนมีจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ 

กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการด าเนินการแต่งตั้ง  
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

 

ข้อ ๑๕ กรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 
(๔) ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
(๕) กรรมการตามข้อ ๑๐ (๑) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน  
(๖) กรรมการตามข้อ ๑๐ (๒) คณะกรรมการลงมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ให้ถอดถอน 
 

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย วิธีการและแนวทาง 

ในการบริหารและการจัดการกองทุน และการควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนบริหารกิจการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(๒) ควบคุมดูแลการจัดการกองทุน และเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
โดยจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

(๓) แต่งตั้ง ถอดถอนผู้จัดการกองทุน โดยในกรณีการถอดถอนผู้จัดการกองทุน จะต้องสรรหา
ผู้จัดการกองทุนรายใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนการถอดถอนไม่น้อยกว่าสองเดือน 



-๕- 
 

 

(๔) แจ้งให้ผู้จัดการกองทุนและสมาชิกชี้แจงเป็นหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน 
การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก การจ่ายเงินกองทุนตามกฎหมายหรือตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
   (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการของกองทุนตามที่
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนให้สมาชิกทราบทั่วกัน 

(๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน 
(๗) พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้ 
(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ออกตามความในข้อบังคับนี้ 
(๙) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(๑๐) หน้าที่อื่นใดตามข้อบังคับนี้ หรือที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย เพ่ือน ามา

ซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการของกองทุน 
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุน

น าไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับแต่วันแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุน  
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนตาม (๕) ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึง 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของกองทุน และให้ก าหนดภารกิจและกรอบเวลา
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ชัดเจน 

 

ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
(๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง เพ่ือให้กรรมการกองทุน 

หรือผู้ เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการด าเนินการกองทุนในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น 
และการปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินงานในการบริหารจัดการกองทุน 

(๒) ให้ประธานกรรมการกองทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุน 
และก าหนดวาระการประชุมแจ้งให้กรรมการกองทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนมีการประชุม 
เว้นแต่ประธานคณะกรรมการกองทุนเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีการประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระเร่งด่ วน 
จะมีการนัดประชุมล่วงหน้าน้อยกว่าก าหนดก็ได้ 

(๓) ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน  ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ไดห้รือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
แทนประธานกรรมการกองทุน 

(๔) กรรมการกองทุนคนใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตนในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ แต่ทั้งนี้การมอบฉันทะดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือ
และลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องน ามามอบให้แก่
ประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม 

(๕) กรรมการอย่างน้อยสี่คน สามารถเข้าชื่อขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อใดก็ได้ 
โดยกรรมการผู้ขอเรียกประชุมเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
กองทุนทั้งหมดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนมีการประชุม 

(๖) การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า หกคน 
โดยจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละฝ่าย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

(๗) ภายใต้บังคับข้อ ๒๔ (๔) การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการกองทุน 
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง 
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



-๖- 
 

 

(๘) กรณีเป็นการลงมติเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งกรรมการกองทุนที่มาจากฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่าย
สมาชิกฝ่ายละหนึ่งคน ให้เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการกองทุน
ทราบในทันททีี่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกองทุนแล้วเสร็จ  

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจร่วมกันลงลายมือชื่อผูกพันกองทุนดังกล่าว  
คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งรายชื่อกรรมการกองทุนผู้มีอ านาจร่วมกันลงลายมือชื่อผูกพันกองทุนที่มีการ
แต่งตั้งใหม่ให้ผู้จัดการกองทุนทราบทันท ี
 

หมวด ๓ 
สมาชิก 

__________ 
 
ข้อ ๑๙ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
(๒) พ้นจากการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
 (๓) ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
หลักเกณฑ์ และวิธีการการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกองทุนประกาศก าหนด 
ในกรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงาน สมาชิกผู้นั้นสามารถสมัครเข้าเป็น

สมาชิกกองทุนได้อีกต่อเมื่อระยะเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ลาออกจากกองทุน  
 

  ข้อ ๒๐ การนับอายุสมาชิก ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ
กองทุนและจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนแล้ว 
 

ข้อ ๒๑ สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกจากงาน 
(๓) ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน 
(๔) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างไม่ว่าด้วยเหตุประการใด 
(๕) เกษียณอายุ 
(๖) เมื่อกองทุนเลิก ตามข้อบังคับนี้ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน ตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกองทุนประกาศก าหนด 
 

ข้อ ๒๒ สมาชิกกองทุนมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  ได้ รั บ เ งิ นสะสม เ งิ นสมทบ ผลประโยช น์ที่ เ กิ ดจาก เ งิ นสะสมและ เ งิ นสมทบ 

และผลประโยชน์อื่นตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๒) ก าหนดชื่อผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน 
(๓) สิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้ 



-๗- 
 

 

(๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และข้อบังคับนี ้

(๕) จ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
สะสมส่วนของสมาชิกจากเงินเดือน ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุน 

 

ข้อ ๒๓ การก าหนดผู้รับประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย กระท าได้ดังนี้ 
(๑) ระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับประโยชน์ของตน ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่

ความตาย โดยระบุนามและเงื่อนไขให้ชัดเจนในใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุน 
(๒) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ที่ ได้ระบุไว้ใน (๑) ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมการกองทุน โดยกองทุนจะยึดถือเอาหนังสือแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายเป็นหลักฐานในการด าเนินการ 
(๓) หากสมาชิกมิได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ หรือระบุไว้แต่ผู้รับประโยชน์นั้นตายก่อน หรือตาย

พร้อมกันกับสมาชิก ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ก าหนดในข้อ ๓๕ 
 

หมวด ๔ 
การประชุมใหญ่ 
__________ 

 
ข้อ ๒๔ การประชุมใหญ่ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจ าปีของสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 
(๒) การประชุมใหญ่ประจ าปีต้องมีสมาชิก หรือผู้รับมอบฉันทะจากสมาชิก ร่วมประชุมจ านวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสี่หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และต้องมีกรรมการกองทุนทั้งฝ่าย
มหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 

(๓) การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกกองทุนหรือผู้รับมอบฉันทะจากสมาชิก
กองทุนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(๔) การลงมติเลิกกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกกองทุนทั้งหมด 

(๕) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต้องมีการก าหนดให้มีการพิจารณารับรองงบการเงิน         
การอนุมัติงบดุลในการประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีปีใดกรรมการกองทุนตามความในข้อ ๑๐ (๒) พ้นจาก
ต าแหน่งหรือต าแหน่งว่างลงให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมด้วย 

(๖) ให้ประธานกรรมการกองทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายแจ้งการประชุมและก าหนดวาระการ
ประชุมแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนมีการประชุม และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้ง
การประชุมที่ระบุถึงวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมในท่ีเปิดเผยให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 

(๗) ในกรณีประธานกรรมการกองทุนไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
กองทุนคนใดคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการกองทุน 

(๘) สมาชิกกองทุนคนใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ แต่ทั้งนี้การมอบฉันทะดังกล่าว ต้องท าเป็นหนังสือและลง
ลายมือชื่อโดยสมาชิกผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะจะต้องน ามามอบให้แก่ประธานที่ประชุม
ก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม 



-๘- 
 

 

ให้คณะกรรมการกองทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี                   
ซ่ึงที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินและงบดุลแล้วจัดส่งให้แก่ผู้จัดการกองทุนภายในเจ็ดวัน รวมทั้งจัดส่งให้นาย
ทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน และปิดประกาศไว้ที่ส านักงานกองทุนเพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ตามเวลาท าการ
ปกต ิ

 
หมวด ๕ 

การเงินและผลประโยชน์กองทุน 
__________ 

 
ข้อ ๒๕ สมาชิกต้องแสดงความยินยอมเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากเงินเดือน 

ที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินเดือนตามความจ านง
ของสมาชิกเพ่ือน าจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน  

 

ข้อ ๒๖ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตรา 
ร้อยละสามของค่าจ้างหรือเงินเดือนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน  

การจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดด าเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่สมาชิกได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ ให้หักจ่ายจากงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่มี

เหตุจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถหักจ่ายจากงบประมาณ ให้หักเอาจากเงินรายได้ที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด 

(๒) ในกรณีที่สมาชิกได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้หักจ่าย 
จากเงินรายได้ท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด  

 

ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลัยต้องน าเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายในสามวันนับแต่วันที่ม ี
การจ่ายเงินเดือน 

 

ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน 
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันได้มาจากการบริหารจัดการกองทุน 

รวมถึงผลประโยชน์ที่มีผู้อุทิศให้กองทุน ให้เป็นผลประโยชน์และตกเป็นของกองทุน 
(๒) ผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้แก่สมาชิก  

แต่ละคนตามสัดส่วนของเงินที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน ณ วันสิ้นเดือนก่อนการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 

หมวด ๖ 
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก 

__________ 
 

ข้อ ๒๙ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามความในข้อ ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) ให้สมาชิก
หรือผู้รับผลประโยชน์แจ้งคณะกรรมการกองทุนทราบ และให้คณะกรรมการกองทุนมีหนังสือแจ้งผู้จัดการกองทุน
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการกองทุนได้รับแจ้ง 

 



-๙- 
 

 

ในกรณีที่สมาชิกอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือถูกด าเนินคดีอาญาและผลการ
ด าเนินการดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด การจ่ายเงินตามความในวรรคหนึ่งให้จ่ายได้เฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ที่
เกิดจากเงินสะสมเท่านั้น ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบให้ชะลอการจ่ ายไว้ก่อนจนกว่าผล
การด าเนินการทางวินัยหรือทางคดีอาญาจะถึงที่สุดว่าไม่มีเหตุตามความในข้อ  ๓๑ วรรคสอง (๑) (๒) จึงจะ
สามารถจ่ายได ้

 

ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกตามความในข้อ ๒๙  ให้จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีที่สมาชิกแจ้งไว้ 
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีสมาชิกหรือผู้ รับผลประโยชน์ (A/C PAYEE ONLY) หรือสั่งจ่ายเป็น 
ดราฟต์ห้ามเปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีไม่มีผู้มารับเช็คหรือไม่มีผู้น าเช็คมาขึ้นเงินภายใน 
หกเดือน นับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้ผู้จัดการกองทุนโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ากองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอ่ืน ๆ 
ของกองทุนและเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสิบปี นับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ ถ้ายังไม่มีผู้มาขอรับเงินดังกล่าว 
หรือไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้หน้าที่ในการจ่ายเงินดังกล่าวเป็น
อันสิ้นสุดลงและให้น าจ่ายเงินคืนเข้ากองทุนต่อไป 

 

  ข้อ ๓๑ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงิน
สะสมในทุกกรณี ส าหรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับในอัตราตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๓๓ 

สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ถูกปลดออกหรือไล่ออกตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
(๒) ต้องออกจากงานเพราะได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

ข้อ ๓๒ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดั งต่อไปนี้  คือ ตาย วิกลจริต 
เสมือนไร้ความสามารถ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเต็มจ านวน 

 

ข้อ ๓๓ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอ่ืน นอกจากเหตุที่ระบุไว้ตามข้อ  ๓๑ 
วรรคสอง และข้อ ๓๒ สมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) อายุสมาชิกไม่ถึงหนึ่งปี ไม่มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 
(๒) อายุสมาชิกหนึ่งปีแต่ไม่ถึงสองปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในอัตรา

ร้อยละยี่สิบ 
(๓) อายุสมาชิกสองปีแต่ไม่ถึงสามปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 

ในอัตราร้อยละสี่สิบ 
 
(๔) อายุสมาชิกสามปีแต่ไม่ถึงสี่ปี  มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 

ในอัตราร้อยละหกสิบ 
(๕) อายุสมาชิกสี่ปีแต่ไม่ถึงห้าปี มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในอัตรา 

ร้อยละแปดสิบ 
(๖) อายุสมาชิกห้าปีขึ้นไป มีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในอัตรา 

ร้อยละหนึ่งร้อย 
 



-๑๐- 
 

 

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์จากเงินสมทบ ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงิน  
ในส่วนดังกล่าว หรือเป็นการจ่ายเงินในกรณีที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไม่เต็มร้อยละหนึ่งร้อยแล้ว เงินและผลประโยชน์
ส่วนที่เหลือจากการจ่ายให้แก่สมาชิกให้เฉลี่ยคืนตามจ านวนสมาชิก 

 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตาย ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินให้ผู้รับ
ประโยชน์ ถ้าสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้ หรือได้ก าหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายไปก่อน หรือตายพร้อม
กับสมาชิก ให้จ่ายเงินจากกองทุนแก่บุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ามีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไป ให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดาและมารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแต่เสียชีวิตไปก่อน ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิ

จะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่ผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนภายในสิบปี นับจากวันที่สมาชิกตาย      

ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ตายตกเป็นของกองทุน และกระจายเข้าบัญชีผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์
ของเงินสมทบให้แก่สมาชิกของกองทุน ตามสัดส่วนยอดเงินของสมาชิกแต่ละคนต่อยอดรวมของเงินของสมาชิก
ทั้งหมด 
  การคงเงินไว้ในกองทุน เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด 
รวมถึงสมาชิกท่ีเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของนายจ้างและได้แสดงเจตนาขอคงเงินไว้ในกองทุน  
สมาชิกสามารถแสดงเจตนาคงเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไว้ในกองทุนได้ โดยไม่ก าหนดระยะเวลาการคงเงิน 
และยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สมาชิกต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
ตามแบบที่บริษัทจัดการก าหนด โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน  
โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับดอกผลและส่วนได้ส่วนเสียจากการน าเงินที่คงไว้ในกองทุนไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์  
ของกองทุนเท่านั้น 

 การรับเงินเป็นงวด เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานของนายจ้างหรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ ากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ สมาชิกมีสิทธิแสดงเจตนาการขอรับ
เงินงวด ให้คณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบที่ก าหนด โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและนายจ้าง 
ไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนและมีสิทธิได้รับดอกผลและส่วนได้ส่วนเสียจากการน าเงินที่คงไว้ในกองทุน
ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุนเท่านั้น 
 

หมวด ๗ 
การจัดการกองทุน 

__________ 
 

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน และควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุน
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมติของคณะกรรมการกองทุนอย่างเคร่งครัด 

การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตามความในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความกฎหมายว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 



-๑๑- 
 

 

ข้อ ๓๗ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน ให้นับรอบระยะบัญชีกองทุนโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม 
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีปฏิทินทุก ๆ ปี 

 

ข้อ ๓๘ ให้จัดท าบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุน แยกออกจาก
บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพย์อ่ืนของมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 

 

ข้อ ๓๙ ผู้จัดการกองทุนต้องจัดการกองทุนให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้ง ให้มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้น าทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุนซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ข้อบังคับนี้ 

(๒) จัดท าบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดและจัดส่ง
ให้แก่นายทะเบียนภายในก าหนดเวลาและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีเพ่ือแสดงความถูกต้องแห่งการ
บัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(๓) ปิดงบบัญชีการเงินของกองทุน ทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เพ่ือจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ท าการตรวจสอบ 

(๔) ลงนามในนามของกองทุนในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารกองทุนได้ 
ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไข ในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน 

(๕) จัดท ารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของมหาวิทยาลัย พร้อมผลประโยชน์
อ่ืนใดที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบปีละสองครั้ง 

 

ข้อ ๔๐ คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเพ่ือสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

 

ข้อ ๔๑ ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษา และควบคุมบรรดาเอกสาร บัญชี ตราสาร เงินตรา
สารหนี้ หลักทรัพย์ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของกองทุน หรือเกี่ยวกับการจัดการและบริหารกองทุน 
รวมทั้งมีอ านาจจ าหน่าย จ่าย โอน หรือกระท าการอ่ืนใด เพ่ือบริหารกองทุนภายใต้ค าสั่งของผู้จัดการกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ 

 

ข้อ ๔๒ บัญชี จดหมายหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่จะต้องยื่นหรือน าส่งให้แก่สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่ง 
ตามข้อบังคับนี้ ให้ส่งเอกสารนั้น ๆ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยู่ของสมาชิกนั้น ๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้กับผู้จัดการกองทุนทราบในทันที
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ข้อ ๔๓ ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่เห็นว่าผู้จัดการกองทุนได้จัดการกองทุน

ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่กองทุน 
(๒) กองทุนเลิก 
(๓) ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน  
(๔) คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน 
 



-๑๒- 
 

 

ข้อ ๔๔ เมื่อพ้นการเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนต้องส่งมอบเงิน ตราสาร หลักทรัพย์
สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้รับฝาก
ทรัพย์สินภายในสามวันท าการ ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง ส่วนเอกสารหลักฐาน และเอกสารทางบัญชีที่ได้ 
จัดท าขึ้น จะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกองทุนภายในสามสิบวัน ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงคณะกรรมการ
กองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่ผู้จัดการกองทุนเดิมพ้นจากต าแหน่ง และแจ้ง
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนทราบภายในสิบสี่วันหลังจากการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรายใหม่ 

 
หมวด ๘ 

การเลิกกองทุนและการช าระบัญชี 
__________ 

 
ข้อ ๔๕ กองทุนนี้ย่อมเลิกเมื่อ 
(๑) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ของกองทุน 
(๒) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีสั่งให้เลิกกองทุน 
เมื่อกองทุนนี้เลิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการ

กองทุนทราบในทันที และแจ้งให้นายทะเบียนและสมาชิกทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่กองทุนเลิกพร้อมทั้ง
ด าเนินการใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้จัดการกองทุน 
หรือมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๔๖ การช าระบัญชีกองทุนให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุ โลมและให้
คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่การช าระบัญชีแล้วเสร็จ 
 

หมวด ๙ 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ 

__________ 
 

ข้อ ๔๗ การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกองทุน 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้แจ้งผู้จัดการกองทุน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และให้ปิดประกาศให้สมาชิกทราบ 
เป็นการเปิดเผย ณ ที่ส านักงานของกองทุน    

เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้คณะกรรมการกองทุนน าไปจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข และให้มีผลใช้บังคับ  
เมื่อนายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว  

การน าข้อบังคับที่แก้ไขหรือเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนตามวรรคสอง คณะกรรมการกองทุนอาจมอบ
อ านาจเป็นหนังสือให้ผู้จัดการกองทุนหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งท าการแทนก็ได้ 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

บทเฉพาะกาล 
__________ 

 
  ข้อ ๔๘ ในวาระแรกของการจัดตั้งกองทุน ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการกองทุนชั่วคราว ซึ่ งมาจากผู้แทน  
ฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฝ่ายละห้าคน โดยจัดท าเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัย  
  ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราว มีหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้มีคณะกรรมการกองทุน  
ตามข้อ ๑๐ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราวด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับได้รับการจดทะเบียน  
 

  ข้อ ๔๙ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและเพ่ิมแรงจูงใจให้กับพนักงานและลูกจ้างที่มีอายุ
งานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง และไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑๙ วรรคสาม ซึ่งการนับอายุ
สมาชิกยังไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓๓ ให้สมาชิกดังกล่าวได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ดังนี้ อายุงานห้าปีขึ้นไป 
หากสมัครเป็นสมาชิกภายในเก้าสิบวันนับจากวันประกาศรับสมัครสมาชิกครั้งแรก มีสิทธิ์รับเงินสมทบในอัตรา  
ร้อยละหนึ่งร้อย  
  ให้เริ่มนับอายุสมาชิกตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกครั้งแรกจากคณะกรรมการกองทุน 
และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแล้ว 
  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๔   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
       จอมจิน จันทรสกุล 

 ( ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



ภาคผนวก ค 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับท่ี 1/2565 

เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2 
ประจ าปี 2565 
__________ 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือเป็นเป็นสวัสดิการในวัยเกษียณแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว และเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ให้สมาชิกวางแผนเพ่ือการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน  
เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว ในกรณีสมาชิกตาย ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน  
หรือลาออกจากกองทุน  
 

 บัดนี้  คณะกรรมการกองทุนส ารอง เลี้ ย งชีพชั่ ว คราว  มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  
เห็นเป็นการสมควรที่จะรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 
2565 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 19 และข้อ 48 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2564 และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศก าหนดการรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ไว้ดังนี้ 
 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก 
  (1.1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  (1.2) พ้นจากการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
  (1.3) ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
 

 2. หลักฐานการสมัคร 
  (2.1) แบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (UBU-PVD.01) จ านวน 1 ฉบับ 
  (2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

 3. ระยะเวลา สถานที่และช่องทางในการสมัคร 
  (3.1) รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 



 

-2- 
 

  (3.2) ส าหรับบุคลากรของคณะ วิทยาลัย ส านัก สามารถติดต่อรับแบบค าขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ที่งานบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร” หัวข้อย่อย 
“กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองทีง่านบุคคลของคณะ วิทยาลัย ส านัก 
  (3.3) ส าหรับบุคลากรที่สังกัดส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือ (3.2) 
สามารถติดต่อรับแบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี 2 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/ 
person หัวข้อ “สวัสดิการบุคลากร” หัวข้อย่อย “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ทีก่องการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 2  
  (3.4) แบบค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพครั้งแรก ให้ใช้แบบฟอร์ม 
UBU-PVD.01 แนบท้ายประกาศนี้ 
 

 4. กรอบนโยบายและแผนการลงทุนของผู้สมัครสมาชิก 
  (4.1) ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการลงทุนส าหรับผู้สมัครสมาชิก และได้รับอนุมัติให้เข้า
เป็นสมาชิกเป็นครั้งแรก โดยก าหนดให้ลงทุนในตราสารหนี้ (PVDMPFFI) สัดส่วน ร้อยละ 100 
  (4.2) ภายหลังจากที่สมาชิกได้รับ Username และ Password จากนายทะเบียนสมาชิก
แล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยสามารถท ารายการผ่านเว็บไซต์  
https://eservice.scbam.com/mypvd หรือผ่านแอปพลิเคชัน “SCB MyProvident” โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่เกินคนละ 4 ครั้งต่อปี 
  (4.3) นโยบายเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรผู้สมัครสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นไปตามค าชี้แจงแนบท้ายประกาศนี้ (UBU-PVD.02) 
  (4.4) กรอบนโยบายและแผนการลงทุนส าหรับสมาชิก เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ประกาศก าหนด 
 

 5. การประกาศผลการสมัครและหมายเลขสมาชิก 
  (5.1) ผู้สมัครสมาชิกตามประกาศนี้ จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ณ วันจ่าย
เงินเดือน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และมีหน้าที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 
2565 ซึ่งเป็นเดือนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก 
  (5.2) หมายเลขประจ าตัวสมาชิก จะเรียงล าดับตามวัน เวลา ในการยื่นใบสมัครสมาชิก 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    7    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

( นายอรรถพงศ์  กาวาฬ ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ประธานคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 







 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับท่ี 2/2565 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม 
และการลาออกจากสมาชิกกองทุน 

__________ 
 
 ตามที่ได้มี ประกาศคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับ
ที่ 2/2564 เรื่อง นโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
2565 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2565 ซึ่งก าหนดให้สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม 
ให้ด าเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายน ของปีนั้น ๆ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก รวมถึงการลาออกจากสมาชิก สอดคล้อง
กับการน าส่ ง เงินสะสมและเงินสมทบตามระบบจ่ าย เงิน เดื อนหรือค่ าจ้ างของมหาวิทยาลั ย  
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรทีจ่ะก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและการลาออกจากสมาชิกกองทุน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 48 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 
2564 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและการลาออกจากสมาชิกกองทุน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 1. การเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิก 
  (1.1) สมาชิกสามารถเลือกอัตราจ่ายเงินสะสมในการสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก ในอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
  (1.2) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม โดยการเพ่ิมหรือลดอัตราเงินสะสมได้ 
ปีหนึ่งไม่เกิน 2 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงอัตรา ไม่เกินวันที่ 5 มิถุนายน ของปีนั้น ๆ และจะมีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดอืน มิถุนายน ของปีนั้น ๆ เป็นต้นไป 
   ครั้งที่ 2 ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงอัตรา ไม่เกินวันที่ 5 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ และจะมีผล
เป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือน ธันวาคม ของปีนั้น ๆ เป็นต้นไป 
  (1.3) สมาชิกซึ่งสังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่นแบบค าขอต่องานบุคคลต้นสังกัด ภายใน
ระยะเวลาตามข้อ (1.2) 
  (1.4) สมาชิกซ่ึงสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือไม่ได้สังกัดหน่วยงานตามข้อ (1.3) ให้ยื่นแบบ
ค าขอต่อกองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาตามข้อ (1.2) 
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  (1.5) แบบค าขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
(แบบ UBU-PVD.03) 
 
 2. การลาออกจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  (2.1) สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากกองทุน ให้ยื่นแบบค าขอลาออก ไม่เกินวันที่ 5 
ของเดือน และจะมีผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในเดือนนั้น 
  (2.2) สมาชิกซึ่งสังกัดคณะ วิทยาลัย ส านัก ให้ยื่นแบบค าขอต่องานบุคคลต้นสังกัด ภายใน
ระยะเวลาตามข้อ (2.1) 
  (2.3) สมาชิกซ่ึงสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือไม่ได้สังกัดหน่วยงานตามข้อ (2.2) ให้ยื่นแบบ
ค าขอต่อกองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาตามข้อ (2.1) 
  (2.4) แบบค าขอลาออกจากสมาชิก ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  (แบบ UBU-
PVD.04) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    7   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายอรรถพงศ์  กาวาฬ ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ประธานคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



ภาคผนวก ง 
 

แบบฟอร์มของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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แบบค ำขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 วันที่….......เดือน...............................พ.ศ.............  

 
เรียน  คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ภายใต้การบริหารของ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................เลขที่บัตรประชาชน................................................... 
เป็น  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/กรณี ส านักงานอธิการบดี 
โปรดระบุกองหรือส านักงาน)................................................................................................................................. 
E-mail ที่ต้องการใช้ส าหรับสมาชิก................................................................................ ...................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือของสมาชิก.................................................................................... ......................................... 
วันเริ่มงานหรือวันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน (วัน/เดือน/พ.ศ.)...................................... .................ขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ในส่วนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี) โดยข้าพเจ้าตกลงและผูกพันดังนี้ 
 

1) ข้าพเจ้าได้ทราบข้อบังคับกองทุน และสิทธิหน้าที่ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลง  
ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุน ทุกประการ 

 

2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน 
โดยหักจากค่าจ้างของข้าพเจ้าเป็นประจ าทุก ๆ เดือน ในอัตราสะสมร้อยละ………......... (โปรดระบ ุ3-15%) 

 

3) ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาก าหนดบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต (“ผู้รับ
ผลประโยชน์”) โดยขอให้จ่ายเงินจากกองทุนในส่วนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ชื่อ-สกุล................................................................ .........................สว่นแบ่งที่ได้รับ....................% 
เลขที่บตัรประชาชน……………………………………….….......  ความสัมพันธ์..................................... 
ที่อยู่................................................................................ ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………Email…………………………………………................... 
 

2. ชื่อ-สกุล................................................................ .........................สว่นแบ่งที่ได้รับ....................% 
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………….….......  ความสัมพันธ์..................................... 
ที่อยู่................................................................................ ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………Email…………………………………………................... 
 

3. ชื่อ-สกุล................................................................ .........................สว่นแบ่งที่ได้รับ....................% 
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………….….......  ความสัมพันธ์..................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………Email…………………………………………................... 
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4. ชื่อ-สกุล................................................................ .........................สว่นแบ่งที่ได้รับ....................% 
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………….….......  ความสัมพันธ์..................................... 
ที่อยู่................................................................................ ............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ…………………………………………Email…………………………………………................... 

 
ทั้งนี้ สัดส่วนการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนรวมกันต้องเท่ากับ 100% ในกรณีที่

ข้าพเจ้าไม่ได้ก าหนดสัดส่วนไว้ ให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ทุกคนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน 
และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ก าหนดสัดส่วนไว้ไม่ครบ 100% ให้น าสัดส่วนในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ก าหนดไว้นั้นแบ่ง
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ทุกคนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้น หรือในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ก าหนดสัดส่วนไว้เกิน 100% 
ให้น าส่วนที่เกินนั้นหักออกจากส่วนแบ่งที่ให้แก่ผู้รับประโยชน์ทุกคนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 

4) ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายได้เสียชีวิต หรือศาลได้มีค าสั่งให้เป็นบุคคล
สาบสูญก่อนที่ข้าพเจ้าจะเสียชีวิต หากข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ไว้ ข้าพเจ้าขอให้น าส่วน 
ของผู้รับประโยชน์ที่เสียชีวิตหรือที่ศาลมีค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญดังกล่าวไปแบ่งเฉลี่ยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์  
รายอื่น ๆ ทุกรายที่ยังมีชีวิตอยู่ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน  

 

5) หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ และ/หรือ สัดส่วนของผลประโยชน์ตามข้อ 3) ข้างต้นนั้น 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
ก าหนด 

 

6) ในการสมัครในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามแบบค าขอนี้ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่งข้อมูลของข้าพเจ้า 
และ/หรือของบุคคลอ่ืนที่ข้าพเจ้าได้ระบุในแบบค าขอนี้ ให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามแบบค าขอนี้ โปรดอ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์
ของธนาคาร และ/หรือบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังกล่าว หรือ ช่องทางที่ธนาคาร และ/
หรือ บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังกล่าวก าหนดไว้ ทั้ งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย 

 

7) ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับธนาคาร 
และ/หรือ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทจัดการ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูล
เกี่ยวกับข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ และเพ่ือเป็น
หลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา 
และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย  
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8) เพ่ือประโยชน์ของข้าพเจ้า ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ อาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ 
เช่น ข้อมูลข่าวสารและบริการเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ข้อมูลการลงทุน เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยข้าพเจ้าสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธ
การรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด 
(กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากธนาคาร) และ/หรือ ตามช่องทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
(กรณีบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทจัดการ) 
 

 

โปรดอ่ำนเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของของธนำคำรอย่ำงละเอียด เพื่อเข้ำใจถึงวิธีกำรทีธ่นำคำร 
เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่ำนและสิทธขิองท่ำนที่เว็บไซต์ธนำคำร www.scb.co.th 

 

 
 
   (ลงชื่อ)………………………………………………………………….ผู้สมคัร 
                  (....................................................................... ..) 
 

หมายเหตุ : กรรมการกองทุนโปรดเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือใช้แนบประกอบการแจ้งพ้นสมาชิก
ภาพกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 

 

 
คณะกรรมการกองทุน ได้พิจารณาแบบค าขอของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุน 
ส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่.................................................... 
โดยก าหนดรหัสสมาชิก ดังนี้ ............................................................. 

 
 

.................................................................       .................................................................. 
(  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  )                        (  ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู  โสสิงห์  ) 

กรรมการกองทุน                                      กรรมการกองทุน 
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หนังสือให้ความยินยอมเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

__________ 
 

 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความส าคัญและมุ่งมั่น
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ติดต่อกับคณะกรรมการ หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น คณะกรรมการได้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคลากรผู้สมัครสมาชิก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรผู้สมัครสมาชิกได้รับทราบ และเข้าใจ 
ถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงแจ้งรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดเก็บรวบรวม 
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรผู้สมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เท่าที่จ าเป็น 
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ได้จ าแนก 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐาน ได้แก่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือน

ปีเกิด อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์  
ข้อมูลบุคคลที่สาม ได้แก่ บุคคลผู้รับผลประโยชน์ในกรณีสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพเสียชีวิต โดยจัดเก็บค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 คณะกรรมการสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคลากร เพ่ือประเมินและพิจารณาว่าบุคลากรที่สมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการในการ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2.2 บุคลากรผู้สมัครสมาชิก มีสิทธิที่จะปฏิเสธในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งในกรณีนี้ บุคลากรรายดังกล่าว อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัครเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ สามารถด าเนินการในทาง
ทะเบียนสมาชิกได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2564 
 



   UBU-PVD.02 

- 2 - 

3. ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย 
  3.1 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะใช้ หรือเปิดเผย 
และแสดงข้อมูลของบุคลากรผู้สมัครสมาชิกเท่าที่จ าเป็น ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเท่านั้น โดยจะก ากับดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบุคลากรผู้สมัครสมาชิก
ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด 
 3.2 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะไม่เปิดเผยข้อมูล 
หรือแสดงข้อมูล หรือท าให้ปรากฏในส่วนอ่ืนใดของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เท่าท่ีได้รับความยินยอมจากบุคลากรผู้สมัครสมาชิก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรักษาข้อมูลของบุคลากรผู้สมัคร
สมาชิกไว้เป็นความลับ เว้นแต่ที่กฎหมายก าหนด 
 3.3 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่มีนโยบายในการ
จ าหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือคัดลอกข้อมูลของบุคลากรผู้สมัครสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอก 
และบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าด้วยเหตุใด ๆ 
 3.4 คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ ากัดสิทธิในการ
เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรผู้สมัครสมาชิกให้หน่วยงานและบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยเฉพาะที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 บุคลากรผู้สมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีสิทธิดังนี้ 
 4.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการ
เก็บรวบรวม บุคคลที่ จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ 
 4.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 
 4.3 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 
 4.4 สิทธิขอให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการ
ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้ 
 4.5 สิทธิขอให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระงับ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
 4.6 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน สมบูรณ์ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้กับคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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 ข้าพเจ้า เจ้าของข้อมูล ในฐานะบุคลากรผู้ สมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้อ่าน และรับทราบข้อมูล ข้างต้นแล้ว 
  ยินยอม ให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น 
  ไม่ยินยอม  ให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น 
 
 

   (ลงชื่อ)………………………………………………………………….ผู้สมคัร 
                  (......................................................................... ) 

     ................./............................/...................... 
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แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงอัตรำเงินสะสมของสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 วันที่….......เดือน...............................พ.ศ.............  

 
๑. เรียน  คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. . . . 
สังกัด............................................ ..................................ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่...........................................รหสัสมาชิก.................................................  
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของข้าพเจ้า 
 

 จากเดิม อัตราร้อยละ...................ของเงินเดือน เป็น อัตราร้อยละ.....................ของเงินเดือน 
 

 โดยให้มีผล ณ วันจ่ายเงินเดือน ในเดือน .......................... พ.ศ. ....................  เป็นต้นไป  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 
                  (......................................................................... ) 
           สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 

๒. บันทึกกำรตรวจสอบของฝ่ำยเลขำนุกำรกองทุนฯ 
 ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศของ
คณะกรรมการแล้ว เห็นควร  (     ) อนุมัติ       (     ) ไม่อนุมัต ิ
 
     (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ตรวจสอบ  
      (.............................................................) 
     ต าแหน่ง................................................................  
      .............../............................/............ 
 

๓. กำรอนุมัติ 

 

 
คณะกรรมการกองทุน ได้พิจารณาแบบค าขอของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง 
อัตราเงินสะสมของท่าน ตามที่ร้องขอ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน.................................พ.ศ. .............. เป็นต้นไป 

 
.................................................................       .................................................................. 

(  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  )                        (  ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู  โสสิงห์  ) 
กรรมการกองทุน                                      กรรมการกองทุน 
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แบบค ำขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 วันที่….......เดือน...............................พ.ศ.............  

 
๑. เรียน  คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. . . . 
สังกัด............................................ ........เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่..................................... .... 
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่......................................... รหัสสมาชิก...................................... 
ปัจจุบันน าส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ.......................ของเงินเดือน โดยมียอดเงินในกองทุน ดังนี้ 
  

เงินสะสม (ฝ่ายพนักงาน) บาท 
ผลประโยชน์เงินสะสม บาท 
เงินสมทบ (ฝ่ายมหาวิทยาลัย) บาท 
ผลประโยชน์เงินสมทบ บาท 

 
 มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่เดือน...............................................พ.ศ. ................ เป็นต้นไป  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
   (ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 
                  (......................................................................... ) 
           สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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๒. บันทึกกำรตรวจสอบของฝ่ำยเลขำนุกำรกองทุนฯ 
 (๑) อายุของสมาชิกรายนี้  

 อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบและ 
ผลประโยชน์เงินสมทบ 

 น้อยกว่า ๑ ปี ๐% 
 ครบ ๑ ปี แต่น้อยกว่า ๒ ปี ๒๐% 
 ครบ ๒ ปี แต่น้อยกว่า ๓ ปี ๔๐% 
 ครบ ๓ ปี แต่น้อยกว่า ๔ ปี ๖๐% 
 ครบ ๔ ปี แต่น้อยกว่า ๕ ปี ๘๐% 
 ครบ ๕ ปี ขึ้นไป ๑๐๐% 
 อายุงาน ๕ ปี ขึ้นไป และสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ภายใน ๙๐ วัน (๒๐ ธ.ค. ๖๔ ถึง ๑๙ มี.ค. ๖๕) 
๑๐๐% 

 
 (๒) สมาชิกรายนี้ 
  (     ) ไม่มีเหตุ ในการงดจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ 
  (     ) มีเหตุ ในการงดจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ ดังนี้ 

  กระท าทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 

 ท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อก็ตาม 

 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง 

 ถูกปลดออกหรือไล่ออกตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 ต้องออกจากงานเพราะได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก จนเป็น
เหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 
 
     (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ตรวจสอบ  
      (.............................................................)  
     ต าแหน่ง................................................................  
      .............../............................/............ 
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๓. กำรอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการกองทุน ได้พิจารณาแบบค าขอของท่านแล้ว และเห็นสมควรอนุมัติให้ลาออกจากสมาชิก 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามท่ีร้องขอ โดยให้มีผลตั้งแตเ่ดือน.......................พ.ศ. ........... 
เป็นต้นไป 

 
.................................................................       .................................................................. 

(  นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  )                        (  ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู  โสสิงห์  ) 
กรรมการกองทุน                                      กรรมการกองทุน 

 



ภาคผนวก จ 
 

ค าแนะน าในการใช้งานแอปพลิเคชัน SCBMyProvident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน SCB myProvident Application 
ได้ที่เว็บไซต์  

https://youtu.be/czR916SoZco 
 

หรือเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


