
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
_________________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกระเบียบเก่ียวกบักองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        
จงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

  ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับ
บคุลากร พ.ศ.๒๕๔๘” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถงึ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “กองทนุ” หมายถึง กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 
 “บุคลากร” หมายถึง ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง อาจารย์อัตราจ้าง ท่ีไม่ใช่ข้าราชการหรือ
ลกูจ้างประจ า    
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร 
 “เงินสะสมเลีย้งชีพ” หมายถึง เงินสะสม ดอกเบีย้ของเงินสะสม เงินสมทบ ของกองทุนสะสมเลีย้งชีพ
ส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต      
 “เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือคา่จ้างท่ีมหาวิทยาลยัจ่ายให้แก่บคุลากรเป็นรายเดือน     
 “เงินสะสม” หมายถึง เงินท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่กองทนุ 
 “เงินสมทบ” หมายถึง เงินท่ีมหาวิทยาลยัจา่ยสมทบให้แก่สมาชิก จ านวนเทา่กบัเงินสะสม 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 

 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดี เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา อนัเกิดแตก่ารใช้
ระเบียบนี ้
 



หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารกองทนุและผู้จดัการกองทนุ 

____________ 
 
 ข้อ  ๕  ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนสะสม
เลีย้งชีพส าหรับบคุลากร” จ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธาน 
 (๒)  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นรองประธาน 
 (๓)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึง่คดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน 
 (๔)  ผู้แทนคณบดี  ซึง่คดัเลือกกนัเอง  จ านวนสองคน 
 (๕)  ผู้แทนจากผู้อ านวยการ   สถาบนั   ส านกั   ศนูย์   หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ซึง่คดัเลือกกนัเอง  จ านวนสองคน 
 (๖)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 (๗)  ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบคุคล 
 (๘)  ผู้อ านวยการกองคลงัและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
 ให้ผู้จดัการกองทนุ เป็นเลขานกุาร    
 

 ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  วางนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกองทนุ 
 (๒)  ออกประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุ 
 (๓)  ก ากบัดแูล ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน และการรับจา่ยเงินของกองทนุ 
 (๔)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร 
 (๕)  รายงานผล การด าเนินงานของกองทนุ ให้สภามหาวิทยาลยัทราบอย่างน้อยปีละครัง้ 
 (๖)  ด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อนัเก่ียวข้องกบักองทนุ 
 

 ข้อ  ๗  ให้อธิการบดีแต่งตัง้และถอนถอดผู้จดัการกองทนุ  โดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร 
และให้ผู้จดัการกองทนุ  มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  บริหารจดัการกองทนุตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร หรือมตขิองคณะกรรมการบริหาร 
 (๒)  ควบคมุการรับการจา่ยเงินของกองทนุ 
 (๓)  รับผิดชอบและดแูลการท าบญัชี  ทะเบียน และเอกสารตา่ง ๆ  ของกองทนุให้ถกูต้องครบถ้วน 
 (๔)  รับผิดชอบเก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารตา่ง ๆ ของกองทนุให้อยูใ่นสภาพดีและปลอดภยั  

(๕)  จดัท าแผนปฏิบตัิงาน  งบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีของกองทุนให้คณะกรรมการบริหาร 
พิจารณาและตรวจสอบ 



 (๖)  รายงานแสดงยอดเงินกองทนุ  และสรุปเก่ียวกบัการรับ การจ่ายเงินกองทนุ ตอ่คณะกรรมการบริหาร
เป็นประจ าทกุเดือน 
 (๗)  ปฏิบตัหิน้าท่ี อนัเก่ียวกบักิจการของกองทนุ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทนุมอบหมาย 
 

 ข้อ ๘  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย การ
ประชมุสภามหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๗  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  
 

หมวด ๒ 
การรับ การจ่ายเงินของกองทนุ 

____________ 
 
 ข้อ  ๙  การเก็บรักษาเงินของกองทนุให้น าฝากธนาคารพาณิชย์  ท่ีมัน่คงในนามของ “มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต (กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร)” โดยสัง่จ่ายร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการบริหารกบัผู้จดัการ
กองทนุ หรือระหวา่งกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารกบัผู้จดัการกองทนุ 
 

 ข้อ ๑๐  กองทนุอาจน าเงินไปลงทนุได้ ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  ซือ้พนัธบตัรรัฐบาล 
 (๒)  ซือ้พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ 
 (๓)  ซือ้ตัว๋สญัญาใช้เงินจากบริษัทเงินทนุ  หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีมีฐานะมัน่คงและมีธนาคาร
เช่ือถือได้อาวลั               
 (๔)  ฝากธนาคารประเภทประจ า  หรือประเภทออมทรัพย์ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความมัน่คง 
 (๕)  ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  ประเภทฝากประจ าหรือประเภทออมทรัพย์ 
 นอกจากการลงทนุตามวรรคหนึง่  มหาวิทยาลยัจะน าเงินไปลงทนุได้ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 
  

 ข้อ ๑๑  ให้ผู้จดัการกองทุนจดัเก็บเงินส ารองจ่ายในวงเงินไม่เกินสองหม่ืนบาท  โดยจดัเก็บรักษาไว้ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๒  บุคลากรต้องเป็นสมาชิกกองทุน และกองทนุจะหกัเงินเดือนของสมาชิกกองทนุ ในอตัราร้อยละ
ห้าของเงินเดือนทกุเดือน 
                    
 ข้อ ๑๓  สมาชิกกองทุนจะได้ดอกผลเท่ากับดอกเบีย้ท่ีธนาคารจ่ายในขณะนัน้ๆ ให้เป็นดอกผลของเงิน
สะสมของสมาชิกโดยแยกบญัชีดอกเบีย้ไว้ตา่งหาก 
 



 ข้อ ๑๔  เม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุกห้าปีของการเป็นสมาชิกกองทุน  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสะสม
เลีย้งชีพให้แก่สมาชิกกองทนุ   
 ในกรณีหมดสภาพสมาชิกกองทนุ โดยเป็นสมาชิกกองทนุไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  กองทนุ
จะคืนเฉพาะเงินสะสมและดอกเบีย้ให้ 
 สมาชิกกองทุนไม่มีสิทธ์ิรับเงินสมทบ  เม่ือถูกมหาวิทยาลยัลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือกระท าความผิด
อาญาและมีค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุให้ลงโทษจ าคกุ เว้นแตจ่ะเป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท า
โดยประมาท 
 

 ข้อ ๑๕  การหมดสภาพของสมาชิกกองทนุ  ตอ่เม่ือได้พ้นสภาพจากการเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๑๖  ในกรณีสมาชิกกองทนุมีหนีส้ินท่ีจะต้องชดใช้กับมหาวิทยาลยั ให้หกัเงินสะสมเลีย้งชีพ หรือเงิน
สะสมพร้อมดอกเบีย้   
 

 ข้อ ๑๗  ในกรณีกองทนุไม่สามารถประกอบกิจการตอ่ไปได้ หรือได้มีการยบุเลิกกองทนุ ให้คณะกรรมการ
บริหารแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินของกองทนุ 
 ถ้าการตรวจสอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง มีทรัพย์สินท่ีอาจมีเหลือหรือมีหนีส้ิน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเป็นผู้ รับผิดชอบ แล้วแตก่รณี 
 

บทเฉพาะกาล 
____________ 

 
 ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิทัง้ปวง  สมาชิกภาพ  เงินสะสมและเงินสมทบของกองทุน
สะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร  สถาบนัราชภัฏสวนดสุิต  เป็นของกองทุนเงินสะสมเลีย้งชีพส าหรับบุคลากร ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั 
  ให้สมาชิกกองทุนตามระเบียบสภาประจ าสถาบนัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลีย้งชีพส าหรับ
บคุลากรสถาบนัราชภฏัสวนดสุิต พ.ศ. ๒๕๔๔ ดงักลา่วให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เชน่เดมิตอ่ไป 
 
                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                   (คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 
 

 


