เอกสารแนบทายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแลว
เฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอ 1. คุณสมบัติ และการเขาเปนสมาชิกกองทุน
1.1 (ก) เปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน
(ข) ลูกจางที่จางจากเงินงบประมาณรายไดของหนวยงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงลูกจางที่จางจาก
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย
1.2 ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน
1.3 คณะกรรมการกองทุนอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกกองทุน
1.4 คณะกรรมการกองทุนตองจัดใหมีขอบังคับกองทุนใหพนักงานขอดูไดในกรณีที่พนักงานรองขอ
1.5 กรณีสมาชิกใหมที่จะสมัครเปนสมาชิกของกองทุน คณะกรรมการกองทุนตองใหสมาชิกดังกลาวลง
นามรับทราบขอมูลในขอบังคับของกองทุนดวย
1.6 กรณีมีการแกไขขอบังคับของกองทุน คณะกรรมการกองทุนตองเปดเผยใหสมาชิกของกองทุนทราบดวย
1.7 สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนแลว มีสิทธิที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนไดอีก 1 ครั้งเทานั้น
ขอ 2. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
2.1 สถานะการเปนสมาชิกยอมสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ครบเกษียณอายุการทํางานตามระเบียบของนายจาง
(2) พนสภาพจากการเปนพนักงานของนายจางไมวาดวยเหตุใด
(3) ลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุน
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการกองทุนมีมติโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกของกองทุนเฉพาะสวน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทใหเลิกกองทุน
(6) กองทุนเลิกตามขอบังคับกองทุนขอ 12.1
(7) นายจางเลิกกิจการ
2.2 กรณีที่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกเปนวันระหวางเดือน และยังมีเงินนําสงในงวดสิ้นเดือนนั้น
ใหถือวา สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่บริษัทจัดการไดรับเงินสะสมและ/หรือเงินสมทบงวดสุดทาย
โดยกรณีพนสภาพจากการเปนพนักงานเนื่องจากอนุมัติยอนหลัง ใหถือเอาวันที่ทําการอนุมัติยอนหลัง
เปนวันสิ้นสมาชิกภาพ
ขอ 3. เงินสะสม เงินสมทบ
3.1 สมาชิกยินยอมจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละของคาจาง ที่ไดรับในแตละเดือนในวันที่มีการ
จายคาจางทุกเดือน จากยอดคาจางกอนหักภาษีเงินได ตามระยะเวลาการเปนสมาชิกดังนี้
ระยะเวลาการเปนสมาชิก
ต่ํากวา 2 ป
ครบ 2 ป แตไมครบ 5 ป
ครบ 5 ปขึ้นไป

จายเงินสะสม (รอยละ)
3
3 หรือ 4
3 หรือ 4 หรือ 5
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การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมใหสามารถกระทําไดปละ 1 ครั้ง โดยแจงเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการกองทุนในเดือนพฤศจิกายนของปที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลง และจะมีผลในเดือน
มกราคมของปถัดไป
3.2 นายจางจะจายเงินสมทบเขาเปนเงินกองทุน ใหแกพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนทุกเดือนในอัตรา
รอยละของคาจางที่พนักงานไดรับในแตละเดือนในวันที่มีการจายคาจางทุกเดือนจากยอดคาจางกอน
หักภาษีเงินได ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังนี้
ระยะเวลาการเปนสมาชิก
ต่ํากวา 2 ป
ครบ 2 ป แตไมครบ 5 ป
ครบ 5 ปขึ้นไป

จายเงินสมทบ (รอยละ)
3
4
5

3.3 ในกรณีที่สมาชิกลาพัก ลาคลอด หรือลาประเภทอื่นใดที่สมาชิกมีสิทธิลาไดตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบของนายจาง โดยไมไดรับคาจางในชวงเวลาดังกลาว สมาชิกไมตองสงเงินสะสมสวนของตน
เขากองทุน และนายจางไมตองสงเงินสมทบสวนของสมาชิกผูนั้นเขากองทุนเชนกัน
ขอ 4. เงื่อนไขการจายคืนเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบ
4.1 นายจางจะจายเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบคืนใหสมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพตาม
เอกสารแนบทายกองทุนขอ 2.1(1) ถึง (3) ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังตอไปนี้
ระยะเวลาการเปนสมาชิก
ต่ํากวา 2 ป
ครบ 2 ป แตไมครบ 3 ป
ครบ 3 ป แตไมครบ 4 ป
ครบ 4 ป แตไมครบ 5 ป
ครบ 5 ปขึ้นไป

จายเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบ (รอยละ)
ไมมีการจาย
25
50
75
100

4.2 ในกรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพตามเอกสารแนบทายกองทุน ขอ 2.1 (4) ถึง (7) สมาชิกจะไดรับเงิน
สมทบ และผลประโยชนเงินสมทบเต็มรอยละ 100
4.3 นายจางสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบใหแกสมาชิก หากสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพ ตามขอ 2.1 (2) อันเนื่องมาจากกระทําผิดวินัย กรณีดังตอไปนี้
(1) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นได
ประโยชนที่ไมควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายราชการอยางรายแรง
(3) การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
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(4) การเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(5) การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดย

ขอ 5.

ขอ 6.

ขอ 7.

ขอ 8.

ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง
(6) การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(7) การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
(8) การดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(9) การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก หรือใหรับโทษที่
หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10)กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
วิธีการจายเงินกองทุนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิก
5.1 เปนเช็คระบุชื่อสมาชิกขีดครอมเฉพาะเขาบัญชีผูรับเทานั้น
5.2 เปนเช็คขีดครอมในชื่อสมาชิก
5.3 โอนเงินเขาบัญชีของสมาชิก
5.4 ดราฟที่ระบุชื่อสมาชิก
5.5 กรณีอื่นใดที่สามารถใหเฉพาะเจาะจงกับสมาชิกหรือผูรับประโยชน
5.6 กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่สมาชิก หรือผูรับประโยชน หรือทายาท ไมสามารถรับเช็คไดใหบริษัทจัดการจาย
เงินกองทุนโดยวิธีอื่นใดตามที่สํานักงานเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินตามขอ 5. สมาชิกหรือผูรับ
ประโยชนจะตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการจายเงินดังกลาว (หากมี)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบที่ไมไดจายใหสมาชิก
กรณีเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบที่ไมไดจายใหสมาชิกตามเอกสารแนบทายกองทุนขอ 4. ใหบริษัทจัดการ
จายคืนนายจาง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนสวนที่ไมมีผูรับ
เงินกองทุนสวนที่ไมมีผูรับตามขอบังคับกองทุนขอ 9.4 ใหบริษัทจัดการจัดสรรใหสมาชิกทุกรายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัดสวนของเงินกองทุน
คณะกรรมการกองทุนเฉพาะสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1) คุณสมบัติของกรรมการกองทุน
กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก จะตองมีสมาชิกภาพอยูในกองทุนนั้น สวนกรรมการกองทุน
ฝายนายจางใหมาจากการแตงตั้งของนายจาง และไมจําเปนตองเปนสมาชิกกองทุน
(2) จํานวนกรรมการกองทุน
ใหมีกรรมการกองทุนจํานวน 2 คน ประกอบดวย กรรมการกองทุนฝายสมาชิก จํานวน 1 คน กรรมการ
กองทุนฝายนายจาง 1 คน
(3) การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝายสมาชิก
กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ถือเอาเสียงขางมากในการเลือกตั้งเปนเกณฑ สมาชิกคนหนึ่งมี
สิทธิออกเสียงไดเสียงหนึ่ง และอาจมอบอํานาจใหสมาชิกคนอื่นออกเสียงแทนก็ได
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(4) การแตงตั้งกรรมการกองทุนฝายนายจาง
ใหนายจางเปนผูแตงตั้งกรรมการกองทุนฝายนายจาง
(5) วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นับแตวันที่จดทะเบียนกองทุน กรรมการที่ออกตามวาระอาจ
ไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งไดใหมแลวแตกรณี เมื่อครบวาระใหกรรมการที่พนวาระดังกลาวอยูในตําแหนง
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งหรือการเลือกตั้งใหม แลวแตกรณี ในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงกอนครบวา
ระมาวาดวยเหตุใด ใหมีการแตงตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการเดิม และใหกรรมการซึ่งไดรับการ
แตงตั้งหรือเลือกตั้งดังกลาวดํารงตําแหนงตามวาระที่เหลืออยู

