สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแลว
วัตถุประสงค

 เพื่อใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไดรับประโยชนในการออมทรัพยตลอดจนเปน
หลักประกันแกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย หรือ ออก
จากงานด วยเหตุ ตางๆ

สถานที่ตั้งสํานักงานกองทุน

 เลขที่ 88/20 หมูท ี่ 4 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000

รอบระยะเวลาบัญชี
กองทุน

 รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน เริม่ ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
 หมายความถึง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว
เปนนิติบุคคล ประกอบดวย เงินสะสม เงินสมทบ รวมทั้งเงินหรือทรัพยสินทีม่ ี ผูอุทิศให
และผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินๆ

“กรรมการกองทุนฝายนายจาง”
 หมายความถึง บุคคลที่มาจากการแตงตั้งของสวนราชการ ทําหนาที่เปนกรรมการกองทุน
จํานวน 9 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
“กรรมการกองทุนฝายสมาชิก”
 หมายความถึง บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ทําหนาที่เปนกรรมการกองทุน
จํานวน 8 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
 ควบคุมกํากับดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน ฯ ใหเปนไปตามขอบังคับกองทุน
 พิจารณาแตงตัง้ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก บริษัทจัดการ ผูส อบบัญชี ผูชําระบัญชี ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูรบั รองมูลคา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ติดตอประสานงานกับบริษัทจัดการ นายจาง และสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
ลงทุน การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก การจายเงินจากกองทุน ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมาย หรือหนาทีอ่ ื่นๆที่ขอบังคับกองทุนฯกําหนดไว
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“กรรมการกองทุนพนจากตําแหนง เนื่องจากกรณี ดังนี้”
 ครบวาระ
 ตาย
 ลาออกจากการเปนกรรมการกองทุน หรือ พนสถานการณเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (กรณีกรรมการกองทุนฝายสมาชิก)
 ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
 ที่ประชุมใหญมีมติใหออกกอนครบวาระ
 สวนราชการที่แตงตั้งใหออกจากการเปนกรรมการกองทุนฝายนายจาง
 สวนราชการถอนตัวจากกองทุนหรือเลิกกิจการ
 ชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมือ่ กองทุนเลิก

“คาจาง”
 หมายความถึง เงินที่สวนราชการจายใหแกพกส. เปนคาจางในการทํางานปกติ ไมรวมคา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่นที่สวนราชการหักไว หรือ
จายเพิ่มเติมใหแกพกส.

“เงินสะสม”
 หมายความถึง เงินทีส่ วนราชการหักจากคาจางของพกส.เพื่อจายเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 2 กอนหักภาษี

“เงินสมทบ”
 หมายความถึง เงินที่สวนราชการจายเขากองทุนเพื่อสมาชิกในอัตรารอยละ 2 กอนหัก
ภาษี
หมายเหตุ : *** กรณีที่สมาชิก ลาคลอด หรือการลาอื่นใดที่มีสิทธิลาไดตามกฎหมาย โดยที่ไมได
รับคาจางในชวงระยะเวลากรลาดังกลาว สมาชิกไมตองนําสงเงินสะสมของตนเพื่อเขากองทุน รวมถึง
นายจางไมตองนําสงเงินสมทบของสมาชิกเขากองทุน ***

“เงินเพิ่ม”

 หมายความถึง เงินคาปรับที่สวนราชการนําสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวา
เกินกวา 3 วันทําการ ในอัตรารอยละ 5 ตอเดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบทีส่ ง
ลาชานั้น โดยเงินดังกลาวจะกระจายใหแกสมาชิกทุกราย เฉพาะของนายจางนั้นๆ ตาม
สัดสวนไดเสียของสมาชิก

“ทรัพยสินที่มีผอู ุทศิ ให”
 หมายความถึง เงินหรือทรัพยสินที่มผี ูอุทิศใหแกกองทุนนั้น ถาสามารถรับรูเ ปนรายไดให
กระจายเงินดังกลาวแกสมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจางนั้น ตามสัดสวนไดเสียของสมาชิก
 กรณีถาทรัพยสินนั้นยังไมสามารถบันทึกเปนรายไดที่มีการอุทิศ ใหบันทึกเปนทรัพยสิน
จนกวาทรัพยสินนั้นไดจําหนายหรือสามารถรับรูเปนรายได ทั้งนี้ หามมิใหนํารายไดจาก
การอุทิศนี้มาคํานวณเปนคาบริหารกองทุน
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“นายจาง”
 หมายความถึง ผูตกลงรับพกส.เขาทํางานโดยไดรับคาจาง ไดแก
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการแพทย
3. กรมควบคุมโรค
4. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
5. กรมวิทยาศาสตรการแพทย
6. กรมสุขภาพจิต
7. กรมอนามัย

“พนักงานกระทรวงสาธารณสุข”
 หมายความถึง ผูไดรบั การจางตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556

“สมาชิก”
 หมายความถึง พกส.ทีส่ มัครเขาเปนสมาชิกกองทุน

“อายุสมาชิกภาพ”
 หมายความ นับตั้งแตวันแรกของการสมาชิกกองทุนจนถึงวันที่สิ้นสมาชิกภาพ

“อายุงาน”
 หมายความถึง ระยะเวลาการทํางานของพกส. นับตั้งแตวันแรกที่เขาทํางานกับสวน
ราชการจนถึงวันที่พนจากการทํางาน

“บริษัทจัดการ”
 หมายความถึง บริษัทจัดการหลักทรัพยกองทุนกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทําหนาที่
บริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพกส.

“ผูรบั ประโยชน”
 หมายความถึง ผูไดรบั เงินจากกองทุน เมือ่ สมาชิกตาย โดยสมาชิกไดแสดงความจํานงไวใน
ใบสมัคร พกส.001
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คุณสมบัติของสมาชิก
 พกส.มีสทิ ธิที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกตั้งแตวันแรกที่ไดรับการจาง ซึง่ สามารถแจงความ

จํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนโดยการกรอกเอกสารตามแบบฟอรม พกส.001
และแบบประเมินความเสี่ยง ติดตอขอรับไดทกี่ ารเจาหนาทีข่ องแตละหนวยงาน พรอม
แนบเอกสารหลักฐานการสมัคร คือ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ใบ

 สถานะของการเปนสมาชิกกองทุนจะสมบรูณเ สร็จสิ้นตอเมือ่ ไดรับอนุมัติการเปนสมาชิก

จากคณะกรรมการกองทุนพรอมวันที่มีผลไดรบั อนุมัติ
 พกส.หรือหนวยงานทีร่ ับสมัครนั้น ไดลงทะเบียนรับกอนวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ ก็
สามารถเริม่ สงเงินเขากองทุนในงวดเดือนนั้นเลย แตถาพกส.หรือหนวยงานไดลงทะเบียน
รับหลังภายในวันที่ 15 ของเดือน การสงเงินเขากองทุนใหเริ่มในเดือนถัดไป
 ในกรณีที่ออกจากกองทุนแตไมออกจากงาน ผูนั้นไมสามารถสมัครเขาเปนสมาชิก
กองทุนไดอีก

สมาชิกภาพ จะสิน้ สุดเมื่อ
 ครบกําหนดสัญญาจางโดยไมไดรบั การตอสัญญาจาง
 อายุครบ 60 ป ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามตามระเบียบ พกส.ฯ
 ตาย
 ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ถูกปลดออก หรือไลออก เฉพาะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
 เลิกจางเนื่องจากหนวยบริการเสร็จสิ้นภารกิจ (และฐานะทางการเงินของหนวยบริการ)
 ลาออกจากงาน
 ลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงาน
 นายจางถอนตัวออกจากการเปนนายจางในกองทุน
 กองทุนเลิก

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก

 ปฏิบัติตามขอบังคับ และไมกระทําการใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
 ยินยอมใหหักเงินสะสมสวนของตนจากคาจาง สงเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจาง
ตามอัตราที่กําหนด
 สิทธิไดรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมทุกรณีเมื่อพนจากการเปนสมาชิก
 สิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนที่ตามทีก่ ําหนดไวในขอบังคับกองทุน ฯ
 สิทธิเขารวมประชุมใหญสมาชิกขอเขาชื่อเปดประชุมวิสามัญ และออกเสียงลงคะแนนใดๆ
ตามขอบังคับนี้
 สิทธิตรวจดูขอบังคับกองทุน บัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ที่ตั้งสํานักงานกองทุนไดใน
เวลาเปดทําการ
 สิทธิระบุและเปลี่ยนแปลงชื่อผูร บั ประโยชนโดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการกองทุน
 สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
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การจายเงินจากกองทุน
 กองทุนจะจายเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมทัง้ จํานวน และตองจายรวมทั้ง

หมดครั้งเดียวภายในเวลาไมเกิน 30 นับแตวันที่สิ้นสมาชิกภาพ โดยบริษัทจัดการจะจายเงินจากกองทุนในสวน
ที่สมาชิกหรือผูร ับประโยชนมสี ิทธิไดรบั โดยมีวิธี ดังนี้
(1) จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะในชื่อสมาชิกหรือผูร บั ประโยชน เทานั้น
(2) โอนเงินเขาบัญชีของสมาชิกหรือผูรบั ประโยชน
(3) ดราฟท (ตั๋วแลกเงิน) ที่ระบุชื่อสมาชิกหรือผูรบั ประโยชน
(4) กรณีอื่นใดทีส่ ามารถจายเงินใหแกสมาชิกหรือผูร ับประโยชนไดโดยตรง
(5) กรณี มีเหตุ สุดวิสัยที่ส มาชิก ทายาทหรือ ผูรับประโยชน หรือ บุคคลผูมีสิท ธิรับเงิน
ไมสามารถมารับเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีได ใหบริษทั จัดการสามารถจายเงินของกองทุนโดยวิธีอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร
 ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพ และสมาชิกหรือผูรบั ประโยชนไมมารับเงินจากกองทุน (รวมทั้ง
กรณีที่นายจางถอนตัว) เงินดังกลาวตั้งเปนบัญชีเจาหนี้ของกองทุนเพื่อรอการจายเงินใหแกสมาชิกหรือผูรบั
ประโยชน
 ในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถามิไดกําหนดบุคคลผูจะไดรับเงิน
จากกองทุนไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกบริษัทจัดการ หรือไดกําหนดไวแตบุคคลนั้นตายกอน
การจายเงินจากกองทุนจะจายใหบุคคลตามหลักเกณฑดังนี้
(1) บุตรไดรับ 2 สวน แตถาผูตายมีบุตรตัง้ แตสามคนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรบั 1 สวน
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรบั 1 สวน
*** ถาผูตายไมมบี ุคคลดังกลาวขางตน หรือมีแตตายไปกอน ใหแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรบั
ใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนด ถาผูตายไมมีบุคคลผูมสี ิทธิไดรบั เงินจากกองทุนตามขางตน หรือไม
มีทายาทตามกฎหมายแลว เงินดังกลาวจะตกเปนของกองทุนเพื่อกระจายเงินดังกลาวแกสมาชิกทุกรายเฉพาะ
รายนายจางนั้น ตามสัดสวนไดเสียของสมาชิก ***
 กองทุนจะไมจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบกรณีสมาชิกถูกนายจางเลิก
จางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาทีร่ าชการหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(3) จงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหายอยางรายแรง
(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือวินัยหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมในเรือ่ งทีเ่ ปนความผิดอยางรายแรง

-6 การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกในกรณีดงั ตอไปนี้ กองทุนจะจายเงินสมทบและผลประโยชน
ของเงินสมทบทัง้ จํานวน คือ 100 เปอรเซ็นต
- ตาย
- ทุพพลภาพถาวร
- อายุครบหกสิบป
- ไรความสามารถ
- เสมือนไรความสามารถ
- นายจางถอนตัวออกจากการเปนนายจางในกองทุน
- กองทุนเลิก
 หากสาเหตุอื่นนอกจากเหตุตามที่ไดระบุไว กองทุนจะจายเงินสมทบและผลประโยชนเงิน
สมทบ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
อายุสมาชิกภาพ
เงินสมทบและ
ไมถึง 1 ป
ตั้งแต 1 ป แตไมถึง 2 ป
ตั้งแต 2 ป แตไมถึง 3 ป
ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 4 ป
ตั้งแต 4 ป แตไมถึง 5 ป
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป

ผลประโยชนของเงินสมทบ
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 ในกรณีที่มเี งินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบทีส่ มาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไมมีสทิ ธิ
ไดรับจากกองทุนใหกระจายเงินดังกลาวแกสมาชิกทุกรายเฉพาะรายนายจางนั้น ตามสวนไดเสียของ
สมาชิก แตละราย โดยแสดงไวในสวนของผลประโยชนของเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสมทบ
“การจัดการกองทุน”
 ในการดําเนินกิจการของกองทุนฯ นั้นจะตองมีการแตงตั้งบริษัทจัดการเขามาบริหาร
กองทุนในสวนนี้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะไมสามารถกระทําเองได ซึ่งในการพิจารณาแตงตัง้ บริษัท
จัดการดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
รวมถึงกองทุนมีสิทธิไดรบั ขอมูลตางๆที่ระบุไวในขอบังคับฯ กองทุนจากบริษัทจัดการ ที่แตงตัง้ เขามา
บริหารกองทุนฯในสวนนี้
“บริษัทจัดการ”

 ตองจัดการกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามนโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการกองทุน สัญญาจัดการและสัญญาที่เกี่ยวกับการเขารวมกองทุน โดยไมขัดตอขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว
 จัดใหมรี ะบบงานที่แสดงความพรอมในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตามที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
 จัดทําและสงรายงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุน ฯ หรืออํานาจหนาทีเ่ กี่ยวของซึ่งระบุไวใน
สวนขอบังคับกองทุนสํารองเลี่ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว

-7“ คาใชจายกองทุน ”
 หมายความถึง คาใชจายตางๆ รวมถึงอัตราคาธรรมเนียมที่เกิดในการดําเนินการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ทั้งนี้ ใหกระจายคาใชจายที่จายจากกองทุนตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
*** หากตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาดูไดในสวนขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว ในหมวดที่ 9 ***
“ การประชุมใหญ ”
 การประชุมใหญของสมาชิกกองทุนประจําปนั้น กําหนดไวอยางนอย ปละ 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 150 วัน เรียกวา การประชุ มใหญสามั ญ ซึ่งจะมีก าร ปดประกาศเพื่อ ใหท ราบถึง วั น เวลา
สถานที่ และหัวขอประชุม ณ ที่ตั้งของสํานักงานกองทุน และสถานที่ของนายจาง ซึ่งมีสมาชิกกองทุนหรือผูรับ
มอบฉันทะมาประชุม ไมนอยกวา 100 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนที่ผา น
มา รับรองงบการเงินของกองทุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
 การประชุมใหญวสิ ามัญ จะประชุมเมื่อคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรใหเรียกประชุม
จํานวน 1 ใน 5 ของสมาชิกกองทุนทัง้ หมด โดยหนังสือรองขอนั้นตองระบุวัตถุประสงค ในการประชุมดวย
เมื่อสมาชิกไดรองขอใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
ระบุใหตองจัดการประชุมใหญ
***หากตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาดูไดในสวนขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว ในหมวดที่ 10 ***
“การโอนและการรับโอนสมาชิก”
 กรณีหากสมาชิกมีความประสงคจะขอโอนยายกองทุนไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
นายจางรายใหมหรือ กรณีการรับโอนเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอื่น
ใหแจงใหคณะกรรมการกองทุนทราบเปนลายลักษณอักษรกอนการโอนยายไมนอยกวา 30 วัน รายละเอียดตาม
ขอบังคับกองทุนฯ หมวด 11
 หากสมาชิกทีส่ ิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีที่นายจางถอนตัวจากกองทุนและยังไมไดจัดใหมี
กองทุนใหม หรือสมาชิกที่ออกจากงานไมวาดวยเหตุใด หรือกองทุนเลิก สมาชิกสามารถแจงความประสงคให
บริษัทจัดการหรือผูชําระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสทิ ธิไดรับจากกองทุนหรือเงินที่เหลือจากการขอรับเงิน
เปนงวด หรือขอใหโอนเงินที่คงไวในกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นทีม่ ีวัตถุประสงค
เพื่อเปนหลักประกันในกรณีออกจากงานหรือการชราภาพ ใหบริษทั จัดการหรือผูชําระบัญชีดําเนินการตามที่
สมาชิกไดเจตนาไว ทั้งนี้ วิธีการและเงือ่ นไขใหเปนไปตามประกาศของนายทะเบียนหรือหลักเกณฑทสี่ มาคม
กําหนด
การเลิกกองทุนและการชําระบัญชี
 กองทุนนีเ้ ลิก เมื่อ
(1) นายจางถอนตัวจากกองทุนหรือเลิกกิจการ
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิกกองทุน
(3) นายทะเบียนสัง่ ใหเลิกกองทุน
(4) ไมมีสมาชิกเหลืออยูในกองทุน

-8*** ขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาดูไดในสวนขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว ในหมวดที่ 12 ***
“การคงเงินไวในกองทุน”
 หมายความถึง สมาชิกที่ออกจากงาน ไดแสดงเจตนาขอคงเงินไวในกองทุนใหคณะกรรมการ
กองทุนทราบ และไมตองจายเงินสะสมรวมถึงนายจางไมตองจายเงินสมทบเขากองทุนอีก โดยสมาชิก
สามารถคงเงินทั้งหมดที่ไดรับไวในกองทุนไดนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ หากในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตใน
ระหวางที่คงเงินไว การจายเงินจากกองทุน ใหนําบทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
มรดกมาใชบงั คับ
 กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ ออกจากงานเมื่อ มีอ ายุไมต่ํากวาหาสิบ หาปบ ริบูร ณ และ
ขอคงเงินไวในกองทุนสามารถแสดงเจตนาเปลี่ยนจากขอคงเงินไวในกองทุนเปนขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด
ได โดยแจ ง เปนลายลัก ษณ อั กษรใหคณะกรรมการกองทุนหรือ บริษัทจัดการภายใตห ลั ก เกณฑที่นาย
ทะเบียนกําหนด
“การขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด”
 หมายความถึง สมาชิก ที่เ กษียณอายุ หรือ ออกจากงานเมื่อมีอายุไมต่ํากวาหาสิบหาป
บริบูรณ แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด ใหคณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่ไมตองจายเงินสะสมและนายจางไมตองจายเงินสมทบเขากองทุน
 ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตในระหวางที่ขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด การจายเงินจากกองทุน
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดกมาใชบังคับ
 กรณีที่นายจางเลิกกิจการ หรือ กองทุนเลิกใหการขอรับเงินจากกองทุนเปนงวดสิ้นสุดลง
และกองทุนจะดําเนินการชําระบัญชี ตามวิธีที่กําหนดไวในขอบังคับกองทุน ฯ หมวด 14
 กรณีนายจ างถอนตัวจากกองทุนเพื่อ โอนยายไปกองทุนใหม การขอรับ เงิน จากกอง
ทุนเดิมเปนอันสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการของกองทุนเดิม จะ โอนเงินกองทุนที่เหลือทั้งหมดของสมาชิกไป
พรอ มกั บ การโอนย ายกองทุ น ไปยั ง กองทุ นใหม เพื่ อ ใหส มาชิก ขอ รับ เงิ นจากกองทุน ใหมเ ปน งวด โดย
คณะกรรมการกองทุนไดแจงใหบริษัทจัดการของกองทุนใหมทราบแลว
 สมาชิกไมมสี ิทธิ ดังตอไปนี้ ในระหวางการขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด
(1) เงินเพิ่มที่นายจางสงเงินเขากองทุน
(2) เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่สมาชิกซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไมมีสิทธิไดรับ
(3) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4) เขารวมประชุมที่จัดขึ้นตามขอบังคับนี้
(5) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่จัดขึ้นตามขอบังคับนี้
(6) เปนกรรมการกองทุน
*** ขอมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาดูไดในสวนขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแลว ***

