ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๔๘
_________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเ้ รี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับ
บุคลากร พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“กองทุน” หมายถึง กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร
“บุคลากร” หมายถึง ลูกจ้ าง พนักงาน เจ้ าหน้ าที่อัตราจ้ าง อาจารย์อัตราจ้ าง ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรื อ
ลูกจ้ างประจา
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร
“เงินสะสมเลีย้ งชีพ” หมายถึง เงินสะสม ดอกเบีย้ ของเงินสะสม เงิ นสมทบ ของกองทุนสะสมเลี ย้ งชี พ
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้ างที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้ แก่บคุ ลากรเป็ นรายเดือน
“เงินสะสม” หมายถึง เงินที่สมาชิกจ่ายให้ แก่กองทุน
“เงินสมทบ” หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบให้ แก่สมาชิก จานวนเท่ากับเงินสะสม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๔ ให้ อธิการบดี เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปั ญหา อันเกิดแต่การใช้
ระเบียบนี ้

หมวด ๑
คณะกรรมการบริ หารกองทุนและผู้จดั การกองทุน
____________
ข้ อ ๕ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หารกองทุนสะสม
เลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร” จานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นประธาน
(๒) รองอธิการบดีหรื อผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็ นรองประธาน
(๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา ซึง่ คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๔) ผู้แทนคณบดี ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๕) ผู้แทนจากผู้อานวยการ สถาบัน สานัก ศูนย์ หัวหน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึง่ คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
(๗) ผู้อานวยการกองการบริ หารงานบุคคล
(๘) ผู้อานวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็ นกรรมการและเหรัญญิก
ให้ ผ้ จู ดั การกองทุน เป็ นเลขานุการ
ข้ อ ๖ ให้ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) วางนโยบาย และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของกองทุน
(๒) ออกประกาศที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุน
(๓) กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และการรับจ่ายเงินของกองทุน
(๔) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยู่ในอานาจหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร
(๕) รายงานผล การดาเนินงานของกองทุน ให้ สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้
(๖) ดาเนินงานอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์อนั เกี่ยวข้ องกับกองทุน
ข้ อ ๗ ให้ อธิการบดีแต่งตังและถอนถอดผู
้
้ จดั การกองทุน โดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หาร
และให้ ผ้ จู ดั การกองทุน มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) บริหารจัดการกองทุนตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร หรื อมติของคณะกรรมการบริ หาร
(๒) ควบคุมการรับการจ่ายเงินของกองทุน
(๓) รับผิดชอบและดูแลการทาบัญชี ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
(๔) รับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนให้ อยูใ่ นสภาพดีและปลอดภัย
(๕) จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปี ของกองทุนให้ คณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาและตรวจสอบ

(๖) รายงานแสดงยอดเงินกองทุน และสรุ ปเกี่ยวกับการรับ การจ่ายเงินกองทุน ต่อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นประจาทุกเดือน
(๗) ปฏิบตั หิ น้ าที่ อันเกี่ยวกับกิจการของกองทุน หรื อตามที่คณะกรรมการบริ หารกองทุนมอบหมาย
ข้ อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การรับ การจ่ายเงินของกองทุน
____________
ข้ อ ๙ การเก็บรักษาเงินของกองทุนให้ นาฝากธนาคารพาณิชย์ ที่มนั่ คงในนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร)” โดยสัง่ จ่ายร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริ หารกับผู้จดั การ
กองทุน หรื อระหว่างกรรมการบริ หารที่ได้ รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ หารกับผู้จดั การกองทุน
ข้ อ ๑๐ กองทุนอาจนาเงินไปลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
(๑) ซื ้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื ้อพันธบัตรหรื อหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื ้อตัว๋ สัญญาใช้ เงินจากบริษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีฐานะมัน่ คงและมีธนาคาร
เชื่อถือได้ อาวัล
(๔) ฝากธนาคารประเภทประจา หรื อประเภทออมทรัพย์ไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ที่มีความมัน่ คง
(๕) ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทฝากประจาหรื อประเภทออมทรัพย์
นอกจากการลงทุนตามวรรคหนึง่ มหาวิทยาลัยจะนาเงินไปลงทุนได้ ตอ่ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ให้ ผ้ จู ดั การกองทุนจัดเก็บเงินสารองจ่ายในวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาท โดยจัดเก็บรักษาไว้ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒ บุคลากรต้ องเป็ นสมาชิกกองทุน และกองทุนจะหักเงินเดือนของสมาชิกกองทุน ในอัตราร้ อยละ
ห้ าของเงินเดือนทุกเดือน
ข้ อ ๑๓ สมาชิกกองทุนจะได้ ดอกผลเท่ากับดอกเบี ้ยที่ธนาคารจ่ายในขณะนัน้ ๆ ให้ เป็ นดอกผลของเงิน
สะสมของสมาชิกโดยแยกบัญชีดอกเบี ้ยไว้ ตา่ งหาก

ข้ อ ๑๔ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุกห้ าปี ของการเป็ นสมาชิกกองทุน มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสะสม
เลี ้ยงชีพให้ แก่สมาชิกกองทุน
ในกรณีหมดสภาพสมาชิกกองทุน โดยเป็ นสมาชิกกองทุนไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กองทุน
จะคืนเฉพาะเงินสะสมและดอกเบี ้ยให้
สมาชิกกองทุนไม่มีสิทธิ์รับเงินสมทบ เมื่อถูกมหาวิทยาลัยลงโทษปลดออก ไล่ออก หรื อกระทาความผิด
อาญาและมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจาคุก เว้ นแต่จะเป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ กระทา
โดยประมาท
ข้ อ ๑๕ การหมดสภาพของสมาชิกกองทุน ต่อเมื่อได้ พ้นสภาพจากการเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๖ ในกรณีสมาชิกกองทุนมีหนี ้สินที่จะต้ องชดใช้ กับมหาวิทยาลัย ให้ หกั เงินสะสมเลี ้ยงชีพ หรื อเงิน
สะสมพร้ อมดอกเบี ้ย
ข้ อ ๑๗ ในกรณีกองทุนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ หรื อได้ มีการยุบเลิกกองทุน ให้ คณะกรรมการ
บริหารแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุน
ถ้ าการตรวจสอบทรัพย์ สิ นตามวรรคหนึ่ง มี ทรัพย์ สินที่อาจมีเหลื อหรื อมี หนี ส้ ิน ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบ แล้ วแต่กรณี
บทเฉพาะกาล
____________
ข้ อ ๑๘ ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทงปวง
ั้
สมาชิกภาพ เงินสะสมและเงินสมทบของกองทุน
สะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เป็ นของกองทุนเงินสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร ซึ่ง
จะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ
ให้ สมาชิกกองทุนตามระเบียบสภาประจาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยกองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับ
บุคลากรสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังกล่าวให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดิมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

