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-ส าเนา- 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕6 

---------------------- 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้รว่มกันจัดตั้งกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยสิทธิและ

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕53 จงึตกลงให้มีข้อบังคับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

ไว้ตอ่ไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (6) (7) และมาตรา ๒๕ (๓) (16) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม

ครั้งที ่3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2556 จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑.  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชพี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕6”  

 ข้อ ๒.  ข้อบังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนกองทุนส ารองเลีย้งชพีได้อนุมัตใิห้

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นนายจ้างในกองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓.  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจดทะเบียนแลว้ พ.ศ.2553 

ข้อ 4.  ตามข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทประจ า

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล 

“สมาชิก” หมายความว่า พนักงานประเภทประจ าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใน

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนีท้ี่ได้แสดง

ความจ านงเข้าเป็นสมาชิกกองทุน และได้รับ

อนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
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“พ้นจากงาน” หมายความว่า การพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการบริหารงาน

บุคคล   

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จด

ทะเบียนเข้าร่วมเป็นนายจ้างในกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพดังกล่าว และให้หมายรวมถึงกองทุน

และ/หรอืทรัพย์สนิของกองทุนในส่วนของ

มหาวิทยาลัยและสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของ

มหาวิทยาลัย   

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกจา่ยเข้ากองทุนเพื่อตนเอง ตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินทีม่หาวิทยาลัยจา่ยเข้ากองทุนเพื่อสมาชิก 

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน เงนิสมทบที่ 

มหาวิทยาลัยจา่ยสมทบรายเดือน รวมทั้งเงินหรอื

ทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ และผลประโยชน์จาก

เงินหรอืทรัพย์สินดังกล่าว 

“คณะกรรมการ

กองทุน” 

หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็น 

คณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้ 

“ผูจ้ัดการกองทุน”   หมายความว่า ธนาคารหรอืสถาบันการเงิน หรอืนิติบุคคลอื่นที่

ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

การคลัง ให้ด าเนินการจัดการกองทุนตาม

กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้แตง่ตัง้ให้

ด าเนินการจัดการกองทุนนี้ 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผูซ้ึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ  

“รอบระยะเวลา

บัญชกีองทุน”   

หมายความว่า ระยะเวลาตามปีปฏิทิน 
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“ผลประโยชน์ 

ของกองทุน” 

หมายความว่า ผลประโยชน์ตลอดจนดอกเบีย้ทั้งหมดที่เกิดจาก

เงินสะสมเงนิสมทบ เงนิหรือทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศ

ให้ เงนิที่ตกเป็นของกองทุนตามข้อ 38 ข้อ ๔4 

และข้อ ๔9 และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงนิ

ดังกล่าว 

“ผลประโยชน์สุทธิ”  

 

หมายความว่า ผลประโยชน์จากกองทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของ

กองทุน 

“ผูร้ับประโยชน์”     หมายความว่า ผูท้ีไ่ด้รับเงินจากกองทุนเมื่อสมาชิกถึงแก่ความ

ตาย โดยสมาชิกจะระบุผูร้ับประโยชน์เป็นหนังสอื

ไว้ให้กับ คณะกรรมการกองทุน  

“ข้อบังคับกองทุน”   หมายความว่า ข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ              

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนเข้าร่วมเป็น 

นายจ้างในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้งที่มีผลใช้ 

บังคับในปัจจุบันและที่จะได้มกีารแก้ไขในภาย 

หนา้   

             อนึ่ง ค าที่มไิด้ให้ความหมายไว้ในข้อบังคับนี ้ให้มคีวามหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรอื

หากข้อก าหนดในข้อบังคับนี้ได้ให้ความหมายของค าเพื่อใช้ส าหรับเรื่องใดโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากค า

นิยามข้างตน้ ให้ใช้ความหมายตามที่นยิามไว้โดยเฉพาะส าหรับเรื่องนั้น ๆ                 

ข้อ 5.  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี ้ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้

อธิการบดีน าเสนอคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

ข้อ 6.  ส านักงานของ “กองทุนส ารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนน

หว้ยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ 7.  กองทุนนี้จัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์

และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ 

ปลดเกษียณ  พ้นจากงาน  หรอืลาออกจากกองทุน 

ข้อ 8.  กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังนี้ 

(๑)  เงินสะสมและเงินสมทบ 

 (๒)  เงินเพิ่มตามข้อ ๓8 

 (๓)  ทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศให้ 
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 (๔)  ทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุน หรือดอกผลของทรัพย์สนิในกองทุน 

 (๕)  เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามข้อ ๔4 และข้อ ๔9 

 

หมวด ๒ 

สมาชิกภาพ 
 

 ข้อ 9.  พนักงาน ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี ้ ให้ยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการ

กองทุน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

  สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน ให้มีสิทธิสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิก

กองทุนได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยต้องเว้นระยะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าหกเดือน นับจากวันสิน้สุดสมาชิกภาพ

จากกรณีดังกล่าวและด าเนินการยื่นใบสมัครตามข้อ 10 

 ข้อ 10.  สมาชิกภาพใหม้ีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยผูท้ี่ยื่นใบสมัครเป็น

สมาชิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป  แตถ่้ายื่นใบสมัครหลังวันที่ ๑๕ 

ของเดือนใดแล้ว ใหม้ีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือน 

  ทั้งนี ้การยื่นใบสมัครจะกระท าได้ตอ่เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งบรรจุแตง่ตั้งให้เป็น

พนักงานประจ าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ ๑1.  สมาชิกมีสทิธิและหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

  (๑)  มีสทิธิได้รับเงินสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงนิสะสมและเงนิสมทบ

และผลประโยชน์อื่นตามที่ได้ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ 

  (๒)  มีสทิธิเข้าประชุมใหญ่ ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ตามความในหมวด ๘ 

  (๓)  มีสทิธิแสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการ การบริหารกองทุนของ

ผูจ้ัดการกองทุน และหรอืคณะกรรมการกองทุน โดยส่งไปยังคณะกรรมการกองทุน 

  (๔)  มีสทิธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ส านักงานกองทุน 

  (๕)  มีหน้าที่ตอ้งส่งเงนิสะสมส่วนของตนตามอัตราที่ก าหนดเข้ากองทุน โดยยินยอมให้

มหาวิทยาลัยหักจากเงนิเดือน 

  (๖)  มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 (๗)  สมาชิกที่สิ้นสมาชกิภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดจะมีสทิธิคงเงิน

ทั้งหมดที่มสีิทธิได้รับไว้ในกองทุน และส าหรับสมาชิกที่สิน้สมาชิกภาพเพราะออกจากงานด้วยเหตุ

เกษียณอายุจะมีสทิธิขอรับเงนิจากกองทุนเป็นงวด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่ก าหนด

ในข้อบังคับกองทุน 
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ข้อ ๑2. สมาชิกภาพจะสิน้สุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ทั้งที่มผีลใชบ้ังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขหรอืประกาศใช้ในภายหน้า 

(๒)  ลาออกจากสมาชิกกองทุน  

(๓)  เมื่อมหาวิทยาลัยขอถอนตัวจากการเป็นนายจา้งของกองทุน 

(๔)  เมื่อกองทุนยกเลิก 

 ข้อ ๑3.  สมาชิกจะระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน เป็นผูร้ับประโยชน์ของตนในกรณีที่

สมาชิกถึงแตค่วามตายก็ได้ โดยระบุนามและเงื่อนไขให้ชัดเจนในหนังสอืแต่งตั้งผูร้ับประโยชน์ 

  สมาชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผูร้ับประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อนก็ได้ โดยท าเป็น

หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนหรอืบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  

  หากสมาชิกมิได้ระบุผูร้ับประโยชน์ไว้ หรือระบุไว้ แตผู่น้ั้นตายก่อนหรือตายพร้อมกัน ให้

ผูจ้ัดการกองทุนจ่ายเงนิแก่ผูม้ีสทิธิรับเงินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔9 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการกองทุน 
 

 ข้อ ๑4. ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งมีจ านวนสิบสี่คน ประกอบด้วย  

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีแต่งตั้ง

จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 

(3) ประธานสภาพนักงานหรอืผู้แทน เป็นกรรมการ 

(4) ผูท้รงคุณวุฒิที่มคีวามรูค้วามสามารถด้านการเงนิ 

หรอืการลงทุนจ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 

(5) ผูแ้ทนจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการจ านวนสามคน     เป็นกรรมการ 

(6) ผูแ้ทนจากหัวหน้าส่วนงานอื่นจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(7) ผูแ้ทนจากการเลือกตั้งของสมาชิกจ านวนสีค่น เป็นกรรมการ 

(8) ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ 15.  ให้กรรมการกองทุนตามข้อ ๑4 มีวาระการด ารงต าแหนง่สองปี นับแต่คณะกรรมการ

กองทุนเริ่มปฏิบัติหน้าที ่และเมื่อครบวาระดังกล่าวแล้ว หากมหาวิทยาลัยยังมิได้มีการแตง่ตั้งและ

เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม ่ให้คณะกรรมการชุดเดิมท าหนา้ที่ตอ่ไปจนกว่าจะมีการแตง่ตั้ง

หรอืเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่  
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       ในกรณีที่กรรมการกองทุนคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ หรอืพ้นต าแหน่งใน

ช่วงเวลาใด ๆ หลังจากครบวาระสองปี ตามวรรคก่อนแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนที่ยังคงด ารง

ต าแหน่งอยู่จัดให้มีการแตง่ตั้งหรอืเลือกตั้งกรรมการกองทุนแลว้แตก่รณี เพื่อท าหน้าที่แทนกรรมการ

กองทุนซึ่งพ้นจากต าแหนง่ และให้กรรมการกองทุนส่วนที่แตง่ตัง้หรอืเลือกตั้งขึน้นั้นอยู่ในต าแหนง่ไป

จนกว่าจะมีการแตง่ตั้งหรอืเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่   

ก่อนครบวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการกองทุนไม่นอ้ยกว่าเก้าสิบวัน ให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ก่อนที่คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  

 ข้อ ๑6.  กรรมการกองทุนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ใหก้ระท าโดยวิธีให้สมาชิกออก

เสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ของสมาชิก หรอืวิธีลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง หรอืวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่

คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาเห็นสมควร โดยถือเสียงขา้งมากของสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน 

เป็นเกณฑ ์ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน การจัดล าดับ

คะแนนก่อนหลังของผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันให้ตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก 

 ข้อ ๑7.  กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นกรรมการกองทุนที่มาจาก

การแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย 

  (๒)  ต้องเป็นสมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้ 

  (๓)  สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

  กรรมการกองทุนที่ต้องออกตามวาระ สามารถเป็นกรรมการกองทุนได้อกี 

 ข้อ ๑8.  กรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เสียชีวติ 

(2)  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการกองทุน 

(3)  พ้นจากงาน 

(4)  ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการกองทุน โดย 

 ก.  มหาวิทยาลัยมีอ านาจถอดถอนกรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้ง 

 ข.  ที่ประชุมใหญ่ถอดถอนกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง 

 ค.  คณะกรรมการกองทุนจ านวนตั้งแต่สามในสี่มีอ านาจเสนอให้มกีารถอดถอน 

     กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏชัดเจนและเห็นสมควรว่า  

     บุคคลนี้ไม่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไป 

  (5)  ครบวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการกองทุน 

                    (6)  กองทุนเลิกตามขอ้บังคับนี้ 
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 ข้อ ๑9.  เมื่อใดที่ต าแหนง่กรรมการกองทุนที่มาจากการแตง่ตั้งว่างลง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ

แต่งตั้งกรรมการกองทุนใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างนั้นได้ หากต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งว่างลงอันสบื

เนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่มิใช่การครบวาระตามข้อ ๑7 วรรคสอง ให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนใน

ล าดับถัดไปจากการเลือกตั้งกรรมการกองทุนครั้งสุดท้ายเป็นกรรมการกองทุนแทน หรอืหากไม่มีผูม้ี

คะแนนในล าดับถัดลงไป ให้คณะกรรมการกองทุนจัดใหม้ีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนใหม่แทน

ต าแหน่งที่วา่งนัน้ภายในหกสิบวัน ผู้ที่ได้เป็นกรรมการกองทุนในกรณีดังกล่าว ให้อยู่ในต าแหน่ง

กรรมการกองทุนเพียงเท่าวาระกรรมการกองทุนที่เหลืออยู่ 

  หากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างดังกล่าวในวรรคแรก มี

ระยะเวลาเหลือไม่ถึงหกเดือน คณะกรรมการกองทุนจะเลือกตั้งกรรมการกองทุนใหมส่ าหรับต าแหน่งที่

ว่างนัน้ หรอืไม่ก็ได้  

 ข้อ 20.  การประชุมคณะกรรมการกองทุน 

  (๑)  การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมกีรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนทั้งหมด และจะต้องประกอบด้วยกรรมการกองทุนที่มาจากการ

แตง่ตัง้ และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละฝ่าย จึงจะถือว่าครบ

องค์ประชุม 

  การออกเสียงลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกองทุนที่เข้าประชุมเป็น

เกณฑ ์ หากมีเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใน

กรณีที่กรรมการกองทุนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในกิจการใด มใิห้กรรมการกองทุนคนนั้นออกเสียง

ลงคะแนนด้วยในกิจการนั้น 

  (๒)  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ด้วย

เหตุใดก็ตาม และประธานกรรมการมิได้มอบหมายใหก้รรมการกองทุนคนอื่นด าเนินการแทน ใหท้ี่

ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 ข้อ 21.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 

  คณะกรรมการกองทุนมอี านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้และตามกฎหมาย  และเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก กับทั้งให้มอี านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มอบนโยบาย ก าหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุน และดูแลให้

ผูจ้ัดการกองทุน บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย 

  (๒)  พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนผูจ้ัดการกองทุน รวมทั้ง ก าหนด

ค่าตอบแทน ทั้งนีต้้องพิจารณาสรรหาผู้จัดการกองทุนรายใหมก่่อนมีการเปลี่ยนแปลงไม่นอ้ยกว่าสอง 

เดือน 
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  (๓)  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง ถอดถอนผู้สอบบัญช ีรวมทั้งก าหนด

ค่าตอบแทนให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

  (๔)  แตง่ตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

  (๕)  พิจารณาแตง่ตั้งผู้ช าระบัญช ีรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน 

  (๖)  เมื่อมีการแตง่ตั้งผู้จัดการกองทุนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุน ให้

คณะกรรมการกองทุนน าไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่แตง่ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงนั้น 

  (๗)  จัดให้มกีารประชุมใหญ่ตามข้อบังคับนี้ 

  (๘)  พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติหรอืไม่อนุมัตใิห้พนักงานเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้ 

  (๙)  ดูแลให้มกีารจา่ยเงนิสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนให้ถูกต้องตรงต่อเวลา 

  (๑๐)  ดูแลให้ผู้จัดการกองทุนแจ้งยอดเงนิสะสมและเงินสมทบ พรอ้มทั้งผลประโยชน์ที่

สมาชิกแตล่ะคนจะได้รับให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละสองครั้งหรอืตามระยะเวลาที่นายทะเบียน

ก าหนด 

  (๑๑)  ติดตอ่ประสานงานกับผูจ้ัดการกองทุนและสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ

กองทุน การสิน้สมาชิกภาพของสมาชิก การจ่ายเงนิกองทุนตามกฎหมาย หรอืตามที่ระบุในข้อบังคับ

กองทุน 

  (๑๒)  ตีความตามข้อบังคับนี ้โดยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและ

ข้อบังคับกองทุน  

  (๑๓)  จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขอ้บังคับต่อที่ประชุมใหญ่

ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อบังคับนี ้โดยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและขอ้บังคับ

กองทุน 

  (๑๔)  ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร แต่

ทั้งนี ้ตอ้งไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 

 ข้อ ๒2.  คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาลงมติแต่งตัง้และมอบหมายใหก้รรมการกองทุน

คนใดคนหนึ่งหรอืหลายคน เป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีอ านาจลงนาม

หรอืร่วมกันลงนามเพื่อด าเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด และต้องแจ้งให้ผูจ้ัดการ

กองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ได้มกีารแต่งตัง้และมอบหมายนั้น 

 ข้อ ๒3.  คณะกรรมการกองทุนมีสทิธิตรวจดูบัญชีและเอกสารกองทุน ณ ส านักงานของ

ผูจ้ัดการกองทุน ได้ในเวลาท าการ 

 ข้อ ๒4.  คณะกรรมการกองทุนไม่มีอ านาจก่อความผูกพันใด ๆ หรอืก่อภาระค่าใช้จา่ยอย่าง  

ใด ๆ แก่กองทุน เว้นแต่การนั้น ๆ จ าต้องกระท าเพื่อด าเนินการบริหารกองทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับนี ้
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หมวด ๔ 

การจัดการกองทุน 
 

 ข้อ ๒5.  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้งธนาคารหรอืสถาบันการเงนิหรือนิติบุคคล

อื่นทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายนี้เป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดย

ให้คณะกรรมการกองทุนดูแล ให้ผู้จัดการกองทุนปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหรอืตามมติของคณะกรรมการกองทุนซึ่งได้วางนโยบาย

แนวทางการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร มอบให้ผู้จัดการกองทุนตามสัญญาจัดการกองทุน รวมทั้งมติ

อื่นของคณะกรรมการกองทุนโดยไม่ขัดต่อขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

 ข้อ ๒6.  ให้มหาวิทยาลัยแยกบัญช ีและเอกสารเกี่ยวกับการเงนิ หรอืทรัพย์สินอื่นของ

มหาวิทยาลัยออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงนิ หรอืหลักทรัพย์อื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด 

 ข้อ ๒7.  ในการลงทุนหรอืหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ผู้จัดการกองทุนน าเงินสะสมและเงิน

สมทบไปลงทุนหรอืหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้แสดงเจตนาไว้  ในกรณีที่สมาชกิ

ไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่มคีวามเสี่ยงนอ้ย

ที่สุด 

 ข้อ ๒8.  ผูจ้ัดการกองทุนจะต้องจัดท ารายงานแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของ

มหาวิทยาลัย พรอ้มทั้งผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งสมาชิกทราบอย่างนอ้ยปีละสอง

ครั้ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หรอืตามก าหนดเวลาอื่นใดที่นายทะเบียน

ประกาศก าหนด  

 ข้อ ๒9.  ผู้จัดการกองทุนจะต้องจัดท าบัญชีแสดงฐานะการเงนิของกองทุน ตามแบบที่นาย

ทะเบียนก าหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชใีห้เห็นความถูกต้องแหง่บัญชนีั้นไว้ด้วย 

 ข้อ 30. ผู้จัดการกองทุนจะต้องปิดงบบัญชกีารเงนิของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

เพื่อให้ผู้สอบบัญชขีองกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตง่ตั้งท าการตรวจสอบบัญชกีารเงนิของ

กองทุน 

  ในการจัดท างบการเงินของกองทุน ให้ผูจ้ัดการกองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก าหนด 

           คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชเีพื่อให้ผูจ้ัดการกองทุนจัดให้มี

การสอบบัญชขีองกองทุนทุกปีและต้องเสนองบดุลพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชขีองผูส้อบบัญชตี่อ

ที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวันนับแตว่ันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนและจัดใหม้ีวาระเพื่อ



๑๐ 
 

 

พิจารณารับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกรับรองงบดุลและ

รายงานการสอบบัญชีแล้วใหค้ณะกรรมการกองทุนจัดท ารายงานการประชุมพร้อมน าส่งส าเนางบดุล

และรายงานการสอบบัญชดีังกล่าวใหแ้ก่บริษัทจัดการภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ประชุมใหญ่มมีติและให้

คณะกรรมการกองทุนจัดใหม้ีการแสดงงบดุลและรายงานการสอบบัญชดีังกล่าวไว้ที่ท าการของกองทุน

เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจดูได้               

 ข้อ 31.  ผูจ้ัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผูจ้ัดการกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ครบก าหนดตามสัญญาแตง่ตั้งผู้จัดการกองทุน และไม่มีการต่ออายุสัญญา 

(๒)  นายทะเบียนหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งถอดถอนผู้จัดการกองทุน  

(๓)  มีการบอกเลิกสัญญา 

(๔)  ผูจ้ัดการกองทุนขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน 

(๕)  กองทุนเลิกตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 32.  ในกรณีที่ผูจ้ัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุน  ให้ผูจ้ัดการกองทุนส่งมอบ 

เงินหรอืทรัพย์สินอื่นของกองทุน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการกองทุนภายในเจ็ดวัน นับ

แตว่ันพ้นจากการเป็นผูจ้ัดการกองทุน 

 ข้อ ๓3.  มหาวิทยาลัยหรือสมาชิกจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ส านักงาน

กองทุนได้ในเวลาท าการ 

 ข้อ ๓4.  ค่าใช้จา่ยในการด าเนินกิจการของกองทุนอันอาจจ่ายจากเงนิกองทุนได้ มีดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ค่าตอบแทนผูจ้ัดการกองทุนตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาที่แต่งตั้งผู้จัดการ

กองทุน ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ 

  (๒)  ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ ค่าเช็ค และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

บริหารกองทุน 

  (๓)  ค่าใช้จา่ยในการตรวจสอบบัญช ีหรอืช าระบัญชกีองทุน 

  (๔)  ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ตามระเบียบของกองทุนอันจ าเป็นที่เกิดจากกิจการของกองทุน

ตามที่จ่ายจริงโดยได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุน 

  (๕)  ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

 

หมวด 5 

เงนิสะสม และเงนิสมทบ 
 

 ข้อ ๓5.  ทุกครั้งที่มกีารจ่ายเงนิเดือน สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยมหาวิทยาลัยหัก

จากเงนิเดือนแล้วน าส่งเข้ากองทุน โดยสมาชิกจา่ยเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละห้าของเงนิเดือน  

 ข้อ ๓6.  มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงนิสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแตล่ะรายในอัตรา 



๑๑ 
 

 

ร้อยละห้าของเงนิเดือน  

 ข้อ ๓7.  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิกผูใ้ด เช่น กรณีลาโดยไม่ได้รับ

เงินเดอืน หรอืการถูกสั่งพักงาน เป็นต้น สมาชิกผูน้ั้นไม่ต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุน และมหาวิทยาลัยไม่

จ าเป็นต้องจา่ยเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกผูน้ั้น โดยที่สมาชิกผูน้ั้นยังคงสมาชิกภาพอยู่ 

 ข้อ ๓8.  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งเงินสะสม และหรอืเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันท า

การนับแต่ที่มกีารจา่ยเงนิเดือน มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละห้าต่อเดอืน 

ของจ านวนเงินสะสม หรอืเงินสมทบที่สง่ลา่ช้านั้น เงนิเพิ่มนี้จะถือเสมือนเป็นรายได้ของกองทุน 

  

หมวด ๖ 

การค านวณผลประโยชน์ของกองทุน 
 

 ข้อ ๓9.  หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณผลประโยชน์ของกองทุน 

  (๑)  ผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ รายได้ที่เกิดจากการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนได้

จัดการและรายได้ที่นอกเหนอืจากการลงทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ดังนี้ 

(ก) รายได้จากดอกเบีย้ ได้แก่ รายได้ที่ได้รับจากดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารทุก      

ประเภท และเงินฝากของบริษัทเงินทุน จากพันธบัตรรัฐบาล หรือจาก      

พันธบัตรองคก์ารของรัฐ หุ้นกู้ ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน      

และจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่แนน่อน (FIXED – 

INCOME SECURITIES)  

(ข) รายได้จากส่วนลดรับของการซื้อบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงนิ พันธบัตร หุน้กู้ 

และตราสารการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนแนน่อน (FIXED – INCOME 

SECURITIES) 

(ค) รายได้จากเงนิปันผลของหุ้น และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(ง) รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ คอื ก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย     

หลักทรัพย์ และ/หรอืหนว่ยลงทุน อันหมายถึงผลต่างระหว่างราคาขาย     

หลักทรัพย์ และ/หรอืหนว่ยลงทุนกับราคาทุนเฉลี่ย 

(จ) รายได้จากส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตรีาคาหลักทรัพย์  

(ฉ) รายได้อื่น      

  (๒)  การค านวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระท าทุกวันค านวณจ านวนหนว่ยโดย

หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(ก) การบันทึกรายได้จากดอกเบีย้และสว่นลดรับจะใช้เกณฑส์ิทธิ (ACCRUAL         

BASIS) 



๑๒ 
 

 

 

(ข) การบันทึกรายได้จากเงินปันผลจะกระท าเมื่อมีการประกาศปันผลในอัตราที่      

แนน่อนแลว้ 

(ค) การบันทึกก าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และหรอืหน่วยลงทุนจะ

กระท าเมื่อมีการซื้อขายจรงิ 

(ง) การบันทึกก าไร (ขาดทุน) จากส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 

(จ) รายได้อื่น                   

 ข้อ 40.  หลักเกณฑแ์ละวิธีจัดสรรผลประโยชน์ 

  ในการจัดสรรผลประโยชน์ใหแ้ก่บรรดาสมาชิก  จะใช้ผลประโยชน์สุทธิทุกวันค านวณ

จ านวนหนว่ย ซึ่งค านวณได้จากผลประโยชน์ของกองทุนทั้งสิน้ของสิ้นวันค านวณจ านวนหนว่ย หักด้วย

ค่าใช้จ่ายสิ้นวันค านวณหน่วย ผลที่ได้จะเป็นผลประโยชน์สุทธิที่ตอ้งน ามาจัดสรรให้สมาชิกตามสัดส่วน

กับยอดเงนิที่สมาชิกผูน้ั้นมีอยู่ในกองทุน 

 ข้อ 41.  การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิใหแ้ก่สมาชิกแต่ละรายตามข้อ ๓9 นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ของ

สมาชิกแตล่ะรายอาจมเีศษทศนยิม ค่าของทศนิยมในต าแหน่งที่สามที่มีจ านวนต่ ากว่าหา้ให้ปัดทิง้ หากมี

จ านวนสูงกว่าหรอืเท่ากับห้าจะปัดขึ้นมาเพิ่มจ านวนเท่ากับหนึ่งในทศนยิมต าแหน่งที่สอง การปัดเศษที่

กล่าวนี ้อาจท าให้ผลลัพธ์รวมของผลประโยชน์สุทธิที่จัดสรรให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล ไม่เท่ากับ

ผลประโยชน์สุทธิรวมก่อนจัดสรรก็ได้ ผลต่างรวมที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนี้จะบันทึกเป็นบัญชีตัง้พักไว้   

 ข้อ ๔2.  ในกรณีที่มีผูอุ้ทิศเงนิหรอืผลประโยชน์แก่กองทุน ใหจ้ัดสรรเงินหรอืผลประโยชน์

ดังกล่าวแก่สมาชิก ตามสัดส่วนกับยอดเงนิที่สมาชิกผูน้ั้นมอียู่ในกองทุนโดยแสดงยอดในส่วน

ผลประโยชน์ของเงนิสะสมและผลประโยชน์เงนิสมทบ 

 

หมวด ๗ 

การจ่ายเงนิให้แก่สมาชิก 
 

 ข้อ ๔3.  เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นนอกจากกองทุนยกเลิก                    

ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งเป็นหนังสอืต่อผูจ้ัดการกองทุนภายในห้าวัน นับแต่วันที่พ้นจากสมาชิกราย

นั้น และผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงนิกองทุนใหแ้ก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี ้

โดยใหจ้า่ยทั้งหมดครั้งเดียว ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน นับแตว่ันพ้นจากสมาชิกภาพ  

        ข้อ ๔4. ผูจ้ัดการกองทุนต้องจ่ายเงินในส่วนของสมาชิกผู้นัน้จากกองทุน เป็นเช็คขีดคร่อมเข้า

บัญชผีูร้ับเงนิเท่านั้น (A/C PAYEE ONLY) หรอืสั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ ห้ามเปลี่ยนมอืระบุชื่อสมาชิกหรอืรับ

ประโยชน์ ในกรณีไม่มีผู้มารับเช็คหรอืไม่มีผูน้ าเช็คมาขึน้เงินภายในหกเดือน นับแตว่ันที่ที่ลงเช็ค  ให้

ผูจ้ัดการกองทุนโอนบัญชีเงินดังกล่าวกลับเข้ากองทุน โดยถือเป็นหนี้สนิอื่น ๆ ของกองทุน  



๑๓ 
 

 

 กรณีที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร ผู้จัดการกองทุนอาจน าเงินที่ยังไม่มีผู้มารับตามวรรค

ก่อนกลับเข้ากองทุนเพื่อลงทุนได้ โดยผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวจะ

ตกเป็นของกองทุนซึ่งจะจัดสรรให้แก่สมาชิกทุกคนที่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ในกองทุน ทั้งนีส้มาชิก หรอื

ผูร้ับผลประโยชน์ หรอืผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ไม่มสีิทธิเรียกดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ของเงนิจ านวน

ดังกล่าวจากกองทุน 

       ในกรณีที่สมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก หรือบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนแทน

สมาชิก ไม่มารับเงินในส่วนที่สมาชิกหรือบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ หรือมารับเช็คแต่มิได้น าเช็ค

ดังกล่าวไปขึน้เงิน ให้คณะกรรมการกองทุนติดตามเพื่อส่งมอบเงนิกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่าว 

                 เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้ด าเนินการตามวรรคก่อนแล้ว หากยังไม่มีผู้มารับเงนิกองทุน

หรอืยังมิได้น าเช็คไปขึน้เงิน คณะกรรมการกองทุนอาจก าหนดแนวทางหรอืวิธีการอื่นใดเพื่อส่งมอบ

เงินกองทุนใหแ้ก่บุคคลดังกล่าวก็ได้ โดยตกลงรว่มกับผู้จัดการกองทุน 

 ข้อ ๔5.  หา้มมใิห้สมาชิกถอนเงินกองทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสม เงนิสมทบหรอืผลประโยชน์ที่

เกิดจากเงนิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรอืแตบ่างสว่น ตลอดเวลาที่สมาชกิยังคงสมาชิกภาพอยู่ 

 ข้อ ๔6.  ในกรณีที่สมาชิกคนใดประสงค์จะถอนเงนิสะสม หรอืเงินสมทบหรอืผลประโยชน์ที่เกิด

จากเงนิดังกล่าว ให้ถือว่ากระท าเช่นนั้นเป็นการแสดงความจ านงลาออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุน 

และกองทุนจะงดจา่ยเงินส่วนที่มหาวิทยาลัยตกลงจะสมทบให้แก่สมาชิกผูน้ั้นทันที 

 ข้อ ๔7.  เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใด สมาชิกมีสิทธิได้รับเงนิสะสมและผล 

ประโยชน์ที่เกิดจากเงนิดังกล่าวทั้งสิ้น  

         ข้อ ๔8. กองทุนจะไม่จา่ยเงินสมทบ และผลประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกที่ถูกลงโทษไล่ออก หรอื

ลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน                        

 ข้อ ๔9. ในกรณีสมาชิกพ้นจากงานเพราะถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงนิจากกองทุนใหผู้ร้ับ

ประโยชน์ ตามที่สมาชิกได้แจง้ไว้กับคณะกรรมการกองทุน  ถ้าสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคลผู้จะพึงรับเงิน

จากกองทุนไว้ หรอืได้ก าหนดไว้ แตบุ่คคลนี้ตายก่อน หรอืตายพร้อมกันใหจ้่ายเงนิจากกองทุนใหแ้ก่

บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑)  บุตรให้ได้รับสองส่วน แตถ่้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึน้ไปให้ได้รับสามส่วน 

(๒)  สามีหรอืภรรยาให้ได้รับหนึ่งสว่น 

(๓)  บิดามารดา หรอืบิดา หรอืมารดา ที่มชีีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

ถ้าสมาชกิผู้ตายไม่มีบุคคล ตามข้อ (๑) หรอื (๒) หรอื (๓) หรอืมีแตไ่ด้ตายไปก่อนให้ 

แบ่งเงนิที่บุคคลนั้นมสีิทธิจะได้รับใหแ้ก่บุคคลที่มชีีวติอยู่ตามส่วนที่ก าหนด 

  ถ้าสมาชิกผูต้ายไม่มีบุคคลผูม้ีสทิธิได้รับเงินดังกล่าว หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือ

ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินจากกองทุนภายในก าหนดสิบปี นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพให้คณะกรรมการกองทุน

แจ้งไปยังผูจ้ัดการกองทุนเพื่อให้กระจายเงนิดังกล่าวกลับเข้ากองทุน 



๑๔ 
 

 

 ข้อ 50.  ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๔8 สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ทุกทอดที่เกิดจาก

เงินดังกล่าว เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

               ก. ส าหรับสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุดังตอ่ไปนี ้มสีิทธิได้รับเงนิสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงนิสมทบเต็มจ านวน 

       (๑) เสียชีวติ 

       (๒) ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นจากงาน 

       (๓) วกิลจรติ หรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

       (๔) ไร้ความสามารถ หรอืเสมือนไร้ความสามารถ 

                               (๕) ครบเกษียณอายุและไม่ได้รับการตอ่สัญญาจา้ง 

                        ข. การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนในกรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 50 ก. 

สมาชิกมีสิทธิได้รับเงนิสมทบและผลประโยชน์ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

              (๑)  อายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่าสีป่ี ได้รบัอัตราร้อยละยี่สิบ 

         (๒)  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแตส่ีป่ีขึ้นไป แต่ไม่ถึงหกปี ได้รับอัตราร้อยละสี่สิบ 

         (๓)  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่หกปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงแปดปี ได้รับอัตราร้อยละหกสิบ  

         (4)  อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่แปดปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบปี ได้รับอัตราร้อยละ   

แปดสิบ  

          (5)  อายุการเป็นสมาชิกครบสิบปี ได้รับอัตราร้อยละร้อย  

ข้อ 51.  เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงนิดังกล่าว ส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ ให้ผู้จัดการ

กองทุนน าส่งคืนมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ  

 

หมวด ๘ 

การประชุมใหญ่ 
 

 ข้อ ๕2.  คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแตว่ันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุน  การประชุมนี้เรยีกว่า การ

ประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากนี้ก็ไหม้ีได้ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ 

  การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการกองทุนจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรอืเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้อง

ขอให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือรอ้งขอนัน้ต้องระบุวัตถุประสงค์

ในการประชุมด้วย 

  เมื่อสมาชกิได้รอ้งขอให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามความใน

วรรคก่อน ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแตว่ันร้องขอ 



๑๕ 
 

 

  อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการกองทุนมไิด้เรยีกประชุมภายในก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรค

ก่อน สมาชิกทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รอ้งขอดังกล่าวจะเรียกประชุมเสียเองก็ได้ 

ค าวา่ ประชุมใหญ่ในหมวดนี ้และในหมวด ๙ ให้หมายความถึง การประชุมสมาชิกซึ่ง

เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๕3.  การประชุมใหญ่ทุกคราวต้องมีสมาชิกและหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร

มาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และเมื่อนับจ านวนเงินกองทุนของสมาชิกแต่

ละคนดังกล่าวรวมกันแล้วต้องไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสีข่องเงนิกองทุนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

ข้อ ๕4.  เมื่อถึงเวลานัดประชุมใหญ่แล้ว ถ้าล่วงเลยนัดแล้วหนึ่งช่ัวโมงจ านวนสมาชิก และ

กรรมการที่เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามความในข้อ ๕3  ก็ใหเ้ลิกประชุม  ถ้าการประชุมที่เลิก

ไปนั้นมิใชก่ารรอ้งขอของสมาชิกใหค้ณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่

ประชุมครั้งแรกและการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ ไม่จ าต้องครบองค์ประชุม  แตท่ั้งนี้ ตอ้งมกีรรมการเข้า

ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าฝา่ยละกึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๕5.  ใหค้ณะกรรมการกองทุนบอกกล่าวการประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบและปิดประกาศ

ค าบอกกล่าวนั้นไว้ ณ ส านักงานกองทุน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยใหร้ะบุวัน เวลา 

สถานที่ประชุมและวาระการประชุมใหส้มาชิกทราบ 

ข้อ ๕6.  ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นประธานที่ประชุม ถ้า

ประธานคณะกรรมการกองทุนไม่อยู่หรอืไม่มาประชุม หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก

สมาชิกหรอืกรรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

ข้อ ๕7.  ในการลงมติในที่ประชุมใหญ่ อาจท าให้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

            (๑)  วิธียกมอื 

             (๒)  วิธีลงคะแนนลับ 

             (๓)  วิธีอื่นที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร 

ข้อ ๕8.  การลงมติในการประชุมใหญ่ ให้ตัดสินด้วยวิธียกมอื เว้นแต่เมื่อก่อนหรอืในเวลาที่

แสดงผลแหง่การยกมอืนั้นจะได้มสีมาชิกในที่ประชุม  และหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์

อักษรจากสมาชิกใหม้าประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุมร้องขอให้ลงคะแนนลับ   

ถ้ามีผู้รอ้งขอให้ลงคะแนนลับดังกล่าวในวรรคก่อน การลงคะแนนเชน่นั้นจะท าด้วยวิธี 

ใด สุดแลว้แต่ผูเ้ป็นประธานจะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ ๕9.  การลงมติในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สมาชิกแต่ละคนที่เข้าประชุมมีเสียงหนึ่ง

เสียงและให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผู้ชีข้าด 

ข้อ 60.  ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไปในเวลาอื่น โดยความยินยอมของ

ที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามลงมติอื่นใดนอกไปจากเรื่องที่ค้างมาแตก่ารประชุม

ครั้งก่อน 



๑๖ 
 

 

ข้อ 61.  ให้น าบทบัญญัติแหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยการประชุมใหญ่ผู้ถือ

หุน้ในบริษัท จ ากัด และข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกองทุนมาใช้บังคับแก่การประชุม

ใหญ่ด้วย  เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่นี้ 

ข้อ ๖2.  กรณีดังตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ 

       (๑)  การรับรองงบดุล 

       (๒)  การเลิกกองทุน 

        

หมวด  ๙ 

การแก้ไขข้อบังคับและการเลิกกองทุน 
 

ข้อ ๖3.  การแก้ไขเพิ่มเตมิ หรอืปรับปรุงขอ้บังคับกองทุนจะกระท าได้โดย 

 (๑)  กรรมการกองทุนอย่างน้อยสามคนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อแก้ไข

เพิ่มเติม  หรอืปรับปรุงขอ้บังคับกองทุน หรอื  

 (๒)  สมาชิกไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด น าเสนอต่อ

คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติม  หรอืปรับปรุงขอ้บังคับกองทุน  

ทั้งนี ้ค าว่า ขอ้บังคับกองทุน ในหมวดนี้ หมายความถึงข้อบังคับกองทุนในส่วนที่มผีลใช้

บังคับเฉพาะมหาวิทยาลัยและสมาชกิซึ่งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

ข้อ ๖4.  การเรียกประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้สมาชิกที่เข้าชื่อแจ้งให้คณะกรรมการ

กองทุนทราบ และให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งใหส้มาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ก่อน

การประชุมแก้ไขข้อบังคับกองทุน  และให้น าความในหมวด ๘ ของข้อบังคับนีม้าใช้ 

ข้อ ๖5.  การแก้ไข เพิ่มเติม หรอืปรับปรุงขอ้บังคับกองทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ

ประกาศอื่นใดของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่เป็นการขัดตอ่วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้

กองทุน   

ข้อ ๖6.  การแก้ไขเพิ่มเตมิ  หรอืปรับปรุงขอ้บังคับ ของกองทุนให้เป็นไปตามมตขิอง       

คณะกรรมการกองทุน หรอืที่ประชุมใหญ่ และให้น าไปจดทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มมีตใิห้

แก้ไขและจะมีผลใชบ้ังคับเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว 

 การแก้ไขเพิ่มเตมิ หรอืปรับปรุงขอ้บังคับของกองทุนโดยมติของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป 

 ข้อบังคับกองทุนที่มีการแก้ไขนั้น ให้คณะกรรมการกองทุนเปิดเผยให้สมาชิกกองทุน

ทราบโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการของนายจ้าง และจะต้องจัดให้มขี้อบังคับกองทุนเพื่อให้สมาชิกขอ

ตรวจดูได้ 

 



๑๗ 
 

 

ข้อ ๖7.  กองทุนเป็นอันเลิก เมื่อ 

 (๑)  มีค าสั่งของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง เจา้พนักงานผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

 (๒)  ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมตไิม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดให้เลิก

กองทุน และใหค้ณะกรรมการกองทุนแจง้ให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน และจัดใหม้ีการช าระ

บัญชขีองกองทุนภายในสามสิบวัน โดยต้องช าระบัญชีให้เสร็จสิน้ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่

กองทุนเลิก 

ข้อ ๖8.  การช าระบัญชขีองกองทุน ให้น าบทบัญญัติ แหง่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ว่าด้วยการช าระบัญช ี ห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

          ในระหว่างการช าระบัญชี  ถ้าผู้ช าระบัญชเีห็นสมควรจ่ายเงนิบางสว่นให้แก่สมาชิก

ก่อนก็ได้ และเมื่อได้ช าระบัญชแีล้วให้จ่ายเงนิทั้งหมดที่ค้างช าระแก่สมาชิกใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลาไม่

เกินสามสิบวัน นับแต่วันเสร็จการช าระบัญช ี ถ้ามีเงินเหลืออยู่หลังจากได้ช าระให้แก่สมาชิกเสร็จสิน้

แล้ว ให้ส่งคืนมหาวิทยาลัย   

           ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการช าระบัญช ี ให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน 
 

 

หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๖9.  ให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพที่แต่งตัง้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ว่าด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจดทะเบียนแลว้ พ.ศ.2553                   

เป็นคณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามข้อบังคับนี ้และใหป้ฏิบัติหน้าที่ตอ่ไป จนกว่าจะมีการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ 14 ซึ่งจะต้องแต่งตัง้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่

วันที่กองทุนได้รับการจดทะเบียน 

ข้อ 70.  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรอืมตใิด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วย กองทุนส ารองเลีย้งชพีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจดทะเบียน

แล้ว พ.ศ.2553 ให้ใชไ้ด้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

ข้อ 71.  ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลีย้งชีพของมหาวิทยาลัย นอกจากที่ระบุไว้ใน

ข้อบังคับนีแ้ล้วให้ถอืปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และข้อบังคับกองทุน  

ในกรณีข้อบังคับนี ้ขัดหรอืแย้งกับกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ/หรือ

ข้อบังคับกองทุน ใหถ้ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ/หรือข้อบังคับกองทุนที่

เกีย่วข้อง  
 

ประกาศ  ณ วันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  

 

 (ลงนาม)                เกษม  วัฒนชัย 

 

 
  

 (ศาสตราจารย์เกียรตคิุณเกษม  วัฒนชัย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


