ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
..................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัย อ านาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๒๙ ของข้อบัง คับมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนิ นงานของกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งหมายถึงนายจ้างตาม
ข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทซึ่งได้รับเลือกให้บริห ารกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ส่วนราชการ”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
ส านั ก และหั ว หน้ าส่ ว นราชการที่ เรี ยกชื่ อ เป็ น อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายหรื อ มติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“กองทุน”
หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทซึ่งได้รับเลือกให้บริหารกองทุน
สารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

-๒“กองทุนเฉพาะส่วน”

หมายความว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
“พนักงาน”
หมายความว่ า พนั กงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และหมายถึงลูกจ้างตามข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทซึ่งได้รับเลือกให้บริหารกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งจดทะเบียนแล้ว
“สมาชิก”
หมายความว่า พนัก งานมหาวิท ยาลัยในสังกัด มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าช
มงคลธัญบุรี ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ค่าจ้าง”
หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
สาหรับการทางานปกติทุกเดือนทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ ทั้งหมด
“เงินสะสม”
หมายความว่า เงินที่สมาชิกจ่ายจากค่าจ้างที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
“เงินสมทบ”
หมายความว่ า เงิ นที่มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ่ายสมทบเข้ า
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
“บริษัทจัดการ”
หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์
ประเภทการจั ด การกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ บ ริ ห ารจั ด การกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เฉพาะส่ ว น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ข้อบังคับ”
หมายความว่า ข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทซึ่งได้รับเลือกให้
บริหารกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ รวมทั้งกฎหมายใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๓ข้อ ๔ กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิก
(๒) เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์
(๓) เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ หรือออกจากงาน
ข้อ ๕ คุณสมบั ติของสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก การสิ้ นสมาชิกภาพ สิ ทธิหน้าที่ของสมาชิกกองทุน
และการระบุผู้รับประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย ให้จัดทาเป็นประกาศคณะกรรมการ
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่ว นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่กากับดูแลงานด้านสวัสดิการ
กรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจานวนสองคน
กรรมการ
(๕) ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
(๖) ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
(๗) ผู้แทนสมาชิกจานวนหกคน
กรรมการ
(๘) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
(๙) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้กรรมการตามข้อ ๖ (๔) ได้มาจากการเลือกกันเอง
ให้กรรมการตามข้อ ๖ (๗) ได้มาจากการเลือกกันเองของสมาชิก
กรรมการตามข้อ ๖ (๔) และ (๗) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้
กรณีกรรมการตามวรรคก่อนพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการเลือกให้ได้มาภายในสามสิบวันทา
การ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกอยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ หากเหลือเวลาไม่เกินหกเดือนจะไม่ให้
มีการเลือกก็ได้
ข้อ ๗ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่งการเป็นกรรมการ
(๒) ตายหรือศาลมีคาสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
(๓) ลาออกจากการเป็นกรรมการ
(๔) ศาลมีคาสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) สมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเข้าชื่อร้องขอถอดถอนกรรมการที่เป็นผู้แทนสมาชิก
(๖) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

-๔(๗) พ้นจากการเป็นสมาชิก
(๘) กองทุนเฉพาะส่วนเลิก
ข้อ ๘ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
(๑) คัดเลือกบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกองทุนสารองเลี้ย งชีพตามพระราชบัญญัติเป็นผู้ บริหารกองทุน โดยให้ คณะกรรมการกากับดูแล
เพื่อให้บริษัทจัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ให้ทาเป็นหนังสือแต่งตั้งบริษัทจัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบทั้งสอง
ฝ่าย
(๒) แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ ให้ ก ระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดอั น อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
(๓) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานทราบและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเฉพาะ
ส่วนและดาเนินการให้สมาชิกใหม่ที่จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนเฉพาะส่วนลงนามรับทราบข้อมูลตามข้อบังคับ
(๔) รวบรวมสมาชิกเพื่อเข้าประชุมตามที่ข้อบังคับกาหนด
(๕) ติดตามให้มีการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนเฉพาะส่วนตามที่กฎหมายกาหนด
(๖) ประสานงานกับบริษัทจัดการและสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกและการ
จ่ายเงินของกองทุนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) แจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกแก่บริษัทจัดการตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๘) เป็นผู้เก็บรักษาหนังสือกาหนดผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่ได้รับมอบจากบริษัทจัดการ ในกรณี สมาชิก
สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่ความตาย โดยจัดเก็บไว้ที่ กองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย
(๙) เสนอเปลี่ ย นแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนและต้องสอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยให้สมาชิกทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อบังคับกองทุน เพื่อให้
สมาชิกสามารถศึกษาและทราบรายละเอียดของข้อบังคับ
(๑๐) ดาเนินการจดทะเบียนหรือแจ้งแก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมี
การเปลี่ยนตัวแทนกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายพนักงานฝ่ายละสองคน เพื่อเป็นตัวแทน
ไปเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนและให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมี อานาจหน้าที่ตามข้อ ๘ (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) ทั้งนี้ให้จัดทาเป็นประกาศคณะกรรมการ

-๕ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ
(๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละสองครั้ง
(๒) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมและกาหนดวาระที่จะต้องพิจารณาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนมีการประชุม ยกเว้นกรณีเร่งด่วนอาจแจ้งน้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้
กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานแทน
ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ข้อ ๑๑ การลงมติในเรื่องใดๆ ให้ถือเสียงข้างมากของจานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียง
ข้อ ๑๒ กรณี ที่พ ระราชบั ญ ญัติ ก องทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. ๒๕๓๐ และฉบับ ที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการต้องกากับให้บริษัทจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามที่ได้มีการ
แก้ไขทันทีตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ข้อ ๑๓ บริษัทจัดการจะเป็นผู้นาทรัพย์สินกองทุนเฉพาะส่วนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุน ตามที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๔ บริษัทจัดการจะต้องจัดทารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงิน สมทบของมหาวิทยาลัย
พร้อมผลประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบปีละสองครั้ง
ข้อ ๑๕ บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นายทะเบียนสั่งถอนบริษัทจัดการ ในกรณีที่เห็นว่าบริษัทจัดการได้จัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
(๒) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน
(๓) คณะกรรมการบอกเลิกการเป็นบริษัทจัดการ โดยแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) ครบสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา
(๕) กองทุนยุบเลิก
ข้อ ๑๖ กรณีที่บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ ตามข้อ ๑๕ (๑) (๒) (๓) (๔) คณะกรรมการ
จะต้องแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่ทันทีและดาเนินการโอนย้ายทรัพย์สินจากบริษัทจัดการเดิมให้บริษัทจัดการใหม่ภายใน
สามสิบวัน นับแต่บริษัทจัดการเดิมพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ และแจ้งการแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่แก่นายทะเบียน
ทราบภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

-๖ข้อ ๑๗ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเฉพาะส่วนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยให้มหาวิทยาลัยหัก
เงินจากค่าจ้างของสมาชิก ตามอัตราที่กาหนดในเอกสารแนบท้ ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทจัดการซึ่ง
ได้รับเลือกให้บริหารกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๑๘ มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงิน สะสมเข้ากองทุน
ตามอัตราที่กาหนดในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ ซึ่งได้รับเลือกให้บริหารกองทุน
สารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อ ๑๙ การนาส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ต้องนาส่งภายใน ๓ วันทาการ หลังจากที่มีการจ่าย
ค่าจ้าง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่ากาหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่ม
ให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น ทั้งนี้ให้ มหาวิทยาลัยแจ้งวัน
จ่ายเงินเดือนให้ผู้จัดการกองทุนทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างช้าที่สุดห้าวันทาการ ก่อนวันส่งเงินสะสมหรือเงิน
สมทบเข้ากองทุนในคราวแรกหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๒๐ รายจ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงาน ประกอบด้วย
(๑) ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการและค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม ให้ เ บิ กจากเงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน เงินสมทบของนายจ้าง และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ให้เบิกจากเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๑ ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่มิได้ระบุในประกาศนี้ ให้อยู่ภายใต้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใน
กรณี ที่ ร ะเบี ย บส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ขั ด ต่ อ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ประกาศส านั กงานคณะกรรมการก ากั บ หลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ และประกาศอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ ถื อว่ า
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับเป็นระเบียบในส่วนนั้นแทน
(๒) ข้อบังคับของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทจัดการ
(๓) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของบริษัทจัดการ
ข้อ ๒๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และมีอานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

