๑

-สําเนาขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕6
---------------------ดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กําหนดไวในขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยสิทธิและ
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕53 จึงตกลงใหมีขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไวตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (6) (7) และมาตรา ๒๕ (๓) (16) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕6”
ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดอนุมัติให
มหาวิทยาลัยเขารวมเปนนายจางในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ.2553
ขอ 4. ตามขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเภทประจํา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการ
บริหารงานบุคคล
“สมาชิก”
หมายความวา พนักงานประเภทประจําที่มีคุณสมบัติครบถวนใน
การสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนนี้ที่ไดแสดง
ความจํานงเขาเปนสมาชิกกองทุน และไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามขอบังคับนี้

๒
“พนจากงาน”

“กองทุน”

“เงินสะสม”
“เงินสมทบ”
“เงินกองทุน”

“คณะกรรมการ
กองทุน”
“ผูจัดการกองทุน”

“นายทะเบียน”
“รอบระยะเวลา
บัญชีกองทุน”

หมายความวา การพนสภาพการเปนพนักงานตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน
บุคคล
หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจด
ทะเบียนเขารวมเปนนายจางในกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพดังกลาว และใหหมายรวมถึงกองทุน
และ/หรือทรัพยสินของกองทุนในสวนของ
มหาวิทยาลัยและสมาชิกซึ่งเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัย
หมายความวา เงินที่สมาชิกจายเขากองทุนเพื่อตนเอง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจายเขากองทุนเพื่อสมาชิก
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
หมายความวา เงินสะสมที่สมาชิกจายเขากองทุน เงินสมทบที่
มหาวิทยาลัยจายสมทบรายเดือน รวมทั้งเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให และผลประโยชนจาก
เงินหรือทรัพยสินดังกลาว
หมายความวา คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้ง หรือเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการกองทุนตามขอบังคับนี้
หมายความวา ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นที่
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง ใหดําเนินการจัดการกองทุนตาม
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไดแตงตั้งให
ดําเนินการจัดการกองทุนนี้
หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
หมายความวา ระยะเวลาตามปปฏิทิน

๓
“ผลประโยชน
ของกองทุน”

หมายความวา

ผลประโยชนตลอดจนดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดจาก
เงินสะสมเงินสมทบ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศ
ให เงินที่ตกเปนของกองทุนตามขอ 38 ขอ ๔4
และขอ ๔9 และผลประโยชนที่เกิดจากเงิน
ดังกลาว
“ผลประโยชนสุทธิ” หมายความวา ผลประโยชนจากกองทุน หักดวยคาใชจายของ
กองทุน
“ผูรับประโยชน”
หมายความวา ผูที่ไดรับเงินจากกองทุนเมื่อสมาชิกถึงแกความ
ตาย โดยสมาชิกจะระบุผูรับประโยชนเปนหนังสือ
ไวใหกับ คณะกรรมการกองทุน
“ขอบังคับกองทุน” หมายความวา ขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจดทะเบียนเขารวมเปน
นายจางในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทั้งที่มีผลใช
บังคับในปจจุบันและที่จะไดมีการแกไขในภาย
หนา
อนึ่ง คําที่มิไดใหความหมายไวในขอบังคับนี้ ใหมีความหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ
หากขอกําหนดในขอบังคับนี้ไดใหความหมายของคําเพื่อใชสําหรับเรื่องใดโดยเฉพาะซึ่งแตกตางจากคํา
นิยามขางตน ใหใชความหมายตามที่นิยามไวโดยเฉพาะสําหรับเรื่องนั้น ๆ
ขอ 5. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีมีปญหาในทางปฏิบัติตามขอบังคับ ให
อธิการบดีนําเสนอคณะกรรมการกองทุนเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ 6. สํานักงานของ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๙ ถนน
หวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอ 7. กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพย
และเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปนหลักประกันใหแกสมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ
ปลดเกษียณ พนจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
ขอ 8. กองทุนประกอบดวยทรัพยสินดังนี้
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินเพิ่มตามขอ ๓8
(๓) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให

๔
(๔) ทรัพยสินที่เกิดจากการลงทุน หรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุน
(๕) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามขอ ๔4 และขอ ๔9
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ 9. พนักงาน ที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนนี้ ใหยื่นใบสมัครตอคณะกรรมการ
กองทุน ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงาน ใหมีสิทธิสมัครกลับเขาเปนสมาชิก
กองทุนไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยตองเวนระยะแตละครั้งไมต่ํากวาหกเดือน นับจากวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
จากกรณีดังกลาวและดําเนินการยื่นใบสมัครตามขอ 10
ขอ 10. สมาชิกภาพใหมีผลเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยผูที่ยื่นใบสมัครเปน
สมาชิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนใด ใหมีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป แตถายื่นใบสมัครหลังวันที่ ๑๕
ของเดือนใดแลว ใหมีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือน
ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งใหเปน
พนักงานประจําเปนที่เรียบรอยแลว
ขอ ๑1. สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบ
และผลประโยชนอื่นตามที่ไดกําหนดไวตามขอบังคับนี้
(๒) มีสิทธิเขาประชุมใหญ ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ตามความในหมวด ๘
(๓) มีสิทธิแสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับการจัดการ การบริหารกองทุนของ
ผูจัดการกองทุน และหรือคณะกรรมการกองทุน โดยสงไปยังคณะกรรมการกองทุน
(๔) มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ สํานักงานกองทุน
(๕) มีหนาที่ตองสงเงินสะสมสวนของตนตามอัตราที่กําหนดเขากองทุน โดยยินยอมให
มหาวิทยาลัยหักจากเงินเดือน
(๖) มีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับนี้
(๗) สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไมวาดวยเหตุใดจะมีสิทธิคงเงิน
ทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับไวในกองทุน และสําหรับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานดวยเหตุ
เกษียณอายุจะมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับกองทุน

๕
ขอ ๑2. สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) พนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการบริหารงานบุคคล ทั้งที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะมีแกไขหรือประกาศใชในภายหนา
(๒) ลาออกจากสมาชิกกองทุน
(๓) เมื่อมหาวิทยาลัยขอถอนตัวจากการเปนนายจางของกองทุน
(๔) เมื่อกองทุนยกเลิก
ขอ ๑3. สมาชิกจะระบุใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เปนผูรับประโยชนของตนในกรณีที่
สมาชิกถึงแตความตายก็ได โดยระบุนามและเงื่อนไขใหชัดเจนในหนังสือแตงตั้งผูรับประโยชน
สมาชิกจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนที่ไดระบุไวในวรรคกอนก็ได โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอคณะกรรมการกองทุนหรือบุคคลที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
หากสมาชิกมิไดระบุผูรับประโยชนไว หรือระบุไว แตผูนั้นตายกอนหรือตายพรอมกัน ให
ผูจัดการกองทุนจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงินตามที่กําหนดไวในขอ ๔9
หมวด ๓
คณะกรรมการกองทุน
ขอ ๑4. ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งมีจํานวนสิบสีค่ น ประกอบดวย
(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่อธิการบดีแตงตั้ง เปนกรรมการ
จํานวนสองคน
(3) ประธานสภาพนักงานหรือผูแทน
เปนกรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถดานการเงิน
เปนกรรมการ
หรือการลงทุนจํานวนหนึ่งคน
(5) ผูแทนจากหัวหนาสวนงานวิชาการจํานวนสามคน
เปนกรรมการ
(6) ผูแทนจากหัวหนาสวนงานอื่นจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(7) ผูแทนจากการเลือกตั้งของสมาชิกจํานวนสี่คน
เปนกรรมการ
(8) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 15. ใหกรรมการกองทุนตามขอ ๑4 มีวาระการดํารงตําแหนงสองป นับแตคณะกรรมการ
กองทุนเริ่มปฏิบัติหนาที่ และเมื่อครบวาระดังกลาวแลว หากมหาวิทยาลัยยังมิไดมีการแตงตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม ใหคณะกรรมการชุดเดิมทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
หรือเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม

๖
ในกรณีที่กรรมการกองทุนคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือพนตําแหนงใน
ชวงเวลาใด ๆ หลังจากครบวาระสองป ตามวรรคกอนแลว ใหคณะกรรมการกองทุนที่ยังคงดํารง
ตําแหนงอยูจัดใหมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการกองทุนแลวแตกรณี เพื่อทําหนาที่แทนกรรมการ
กองทุนซึ่งพนจากตําแหนง และใหกรรมการกองทุนสวนที่แตงตั้งหรือเลือกตั้งขึ้นนั้นอยูในตําแหนงไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม
กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนไมนอยกวาเกาสิบวัน ให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม ใหแลวเสร็จไมนอยกวาสามสิบวัน
กอนที่คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมจะหมดวาระการดํารงตําแหนง
ขอ ๑6. กรรมการกองทุนซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ใหกระทําโดยวิธีใหสมาชิกออก
เสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญของสมาชิก หรือวิธีลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง หรือวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่
คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาเห็นสมควร โดยถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน
เปนเกณฑ ในกรณีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งไดรับคะแนนเสียงเทากันมากกวาหนึ่งคน การจัดลําดับ
คะแนนกอนหลังของผูที่ไดคะแนนเทากันใหตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก
ขอ ๑7. กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนกรรมการกองทุนที่มาจาก
การแตงตั้งของมหาวิทยาลัย
(๒) ตองเปนสมาชิกกองทุนตามขอบังคับนี้
(๓) สมัครเขารับเลือกตั้ง
กรรมการกองทุนที่ตองออกตามวาระ สามารถเปนกรรมการกองทุนไดอีก
ขอ ๑8. กรรมการกองทุนพนจากตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เสียชีวิต
(2) ลาออกจากตําแหนงกรรมการกองทุน
(3) พนจากงาน
(4) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการกองทุน โดย
ก. มหาวิทยาลัยมีอํานาจถอดถอนกรรมการกองทุนที่มาจากการแตงตั้ง
ข. ที่ประชุมใหญถอดถอนกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง
ค. คณะกรรมการกองทุนจํานวนตั้งแตสามในสี่มีอํานาจเสนอใหมีการถอดถอน
กรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อปรากฏชัดเจนและเห็นสมควรวา
บุคคลนี้ไมเหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่ตอไป
(5) ครบวาระการดํารงตําแหนงเปนกรรมการกองทุน
(6) กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้
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ขอ ๑9. เมื่อใดที่ตําแหนงกรรมการกองทุนที่มาจากการแตงตั้งวางลง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
แตงตั้งกรรมการกองทุนใหมแทนตําแหนงที่วางนั้นได หากตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้งวางลงอันสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่มิใชการครบวาระตามขอ ๑7 วรรคสอง ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนใน
ลําดับถัดไปจากการเลือกตั้งกรรมการกองทุนครั้งสุดทายเปนกรรมการกองทุนแทน หรือหากไมมีผูมี
คะแนนในลําดับถัดลงไป ใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนใหมแทน
ตําแหนงที่วางนั้นภายในหกสิบวัน ผูที่ไดเปนกรรมการกองทุนในกรณีดังกลาว ใหอยูในตําแหนง
กรรมการกองทุนเพียงเทาวาระกรรมการกองทุนที่เหลืออยู
หากวาระการดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่วางดังกลาวในวรรคแรก มี
ระยะเวลาเหลือไมถึงหกเดือน คณะกรรมการกองทุนจะเลือกตั้งกรรมการกองทุนใหมสําหรับตําแหนงที่
วางนั้น หรือไมก็ได
ขอ 20. การประชุมคณะกรรมการกองทุน
(๑) การประชุมคณะกรรมการกองทุน ตองมีกรรมการกองทุนเขารวมประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด และจะตองประกอบดวยกรรมการกองทุนที่มาจากการ
แตงตั้ง และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของแตละฝาย จึงจะถือวาครบ
องคประชุม
การออกเสียงลงมติใด ๆ ใหถือเสียงขางมากของกรรมการกองทุนที่เขาประชุมเปน
เกณฑ หากมีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่กรรมการกองทุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในกิจการใด มิใหกรรมการกองทุนคนนั้นออกเสียง
ลงคะแนนดวยในกิจการนั้น
(๒) ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมคณะกรรมการกองทุนไดดวย
เหตุใดก็ตาม และประธานกรรมการมิไดมอบหมายใหกรรมการกองทุนคนอื่นดําเนินการแทน ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 21. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้และตามกฎหมาย และเปนผูแทนของกองทุนในกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก กับทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) มอบนโยบาย กําหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุน และดูแลให
ผูจัดการกองทุน บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย
(๒) พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนผูจัดการกองทุน รวมทั้ง กําหนด
คาตอบแทน ทั้งนี้ตองพิจารณาสรรหาผูจัดการกองทุนรายใหมกอนมีการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวาสอง
เดือน
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(๓) พิจารณาเสนอแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนผูสอบบัญชี รวมทั้งกําหนด
คาตอบแทนใหที่ประชุมใหญพิจารณา
(๔) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
(๕) พิจารณาแตงตั้งผูชําระบัญชี รวมทั้งกําหนดคาตอบแทน
(๖) เมื่อมีการแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุน ให
คณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบสีว่ ัน นับแตวันที่แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
(๗) จัดใหมีการประชุมใหญตามขอบังคับนี้
(๘) พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติหรือไมอนุมัติใหพนักงานเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
(๙) ดูแลใหมีการจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนใหถูกตองตรงตอเวลา
(๑๐) ดูแลใหผูจัดการกองทุนแจงยอดเงินสะสมและเงินสมทบ พรอมทั้งผลประโยชนที่
สมาชิกแตละคนจะไดรับใหสมาชิกทราบอยางนอยปละสองครั้งหรือตามระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด
(๑๑) ติดตอประสานงานกับผูจัดการกองทุนและสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
กองทุน การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก การจายเงินกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในขอบังคับ
กองทุน
(๑๒) ตีความตามขอบังคับนี้ โดยใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายและ
ขอบังคับกองทุน
(๑๓) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขอบังคับตอที่ประชุมใหญ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้ โดยใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับ
กองทุน
(๑๔) กําหนดคาใชจายในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร แต
ทั้งนี้ ตองไมเกินที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๒2. คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาลงมติแตงตั้งและมอบหมายใหกรรมการกองทุน
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มีอํานาจลงนาม
หรือรวมกันลงนามเพื่อดําเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจัดการกองทุนทั้งหมด และตองแจงใหผูจัดการ
กองทุนทราบเปนลายลักษณอักษรภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ไดมีการแตงตั้งและมอบหมายนั้น
ขอ ๒3. คณะกรรมการกองทุนมีสิทธิตรวจดูบัญชีและเอกสารกองทุน ณ สํานักงานของ
ผูจัดการกองทุน ไดในเวลาทําการ
ขอ ๒4. คณะกรรมการกองทุนไมมีอํานาจกอความผูกพันใด ๆ หรือกอภาระคาใชจายอยาง
ใด ๆ แกกองทุน เวนแตการนั้น ๆ จําตองกระทําเพื่อดําเนินการบริหารกองทุนตามที่ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้
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หมวด ๔
การจัดการกองทุน
ขอ ๒5. ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาแตงตั้งธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล
อื่นทีไ่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายนี้เปนผูจัดการกองทุนนี้ โดย
ใหคณะกรรมการกองทุนดูแล ใหผูจัดการกองทุนปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และหรือตามมติของคณะกรรมการกองทุนซึ่งไดวางนโยบาย
แนวทางการลงทุนเปนลายลักษณอักษร มอบใหผูจัดการกองทุนตามสัญญาจัดการกองทุน รวมทั้งมติ
อื่นของคณะกรรมการกองทุนโดยไมขัดตอขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว
ขอ ๒6. ใหมหาวิทยาลัยแยกบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินอื่นของ
มหาวิทยาลัยออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพยอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด
ขอ ๒7. ในการลงทุนหรือหาผลประโยชนของกองทุน ใหผูจัดการกองทุนนําเงินสะสมและเงิน
สมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกไดแสดงเจตนาไว ในกรณีที่สมาชิก
ไมแสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ใหลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายที่มีความเสี่ยงนอย
ที่สุด
ขอ ๒8. ผูจัดการกองทุนจะตองจัดทํารายงานแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับ และแจงสมาชิกทราบอยางนอยปละสอง
ครั้ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป หรือตามกําหนดเวลาอื่นใดที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
ขอ ๒9. ผูจัดการกองทุนจะตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุน ตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
ขอ 30. ผูจัดการกองทุนจะตองปดงบบัญชีการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
เพื่อใหผูสอบบัญชีของกองทุนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งทําการตรวจสอบบัญชีการเงินของ
กองทุน
ในการจัดทํางบการเงินของกองทุน ใหผูจัดการกองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
สําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด
คณะกรรมการกองทุนจะตองแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีเพื่อใหผูจัดการกองทุนจัดใหมี
การสอบบัญชีของกองทุนทุกปและตองเสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอ
ที่ประชุมใหญภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนและจัดใหมีวาระเพื่อ

๑๐
พิจารณารับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมใหญสมาชิกรับรองงบดุลและ
รายงานการสอบบัญชีแลวใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํารายงานการประชุมพรอมนําสงสําเนางบดุล
และรายงานการสอบบัญชีดังกลาวใหแกบริษัทจัดการภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประชุมใหญมีมติและให
คณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการแสดงงบดุลและรายงานการสอบบัญชีดังกลาวไวที่ทําการของกองทุน
เพื่อใหสมาชิกสามารถตรวจดูได
ขอ 31. ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทุน และไมมีการตออายุสัญญา
(๒) นายทะเบียนหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุน
(๓) มีการบอกเลิกสัญญา
(๔) ผูจัดการกองทุนขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน
(๕) กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้
ขอ 32. ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนสงมอบ
เงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุน พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ แกคณะกรรมการกองทุนภายในเจ็ดวัน นับ
แตวันพนจากการเปนผูจัดการกองทุน
ขอ ๓3. มหาวิทยาลัยหรือสมาชิกจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ สํานักงาน
กองทุนไดในเวลาทําการ
ขอ ๓4. คาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุนอันอาจจายจากเงินกองทุนได มีดังตอไปนี้
(๑) คาตอบแทนผูจัดการกองทุนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาที่แตงตั้งผูจัดการ
กองทุน ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ
(๒) คาธรรมเนียมและอากรแสตมป คาเช็ค และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารกองทุน
(๓) คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี หรือชําระบัญชีกองทุน
(๔) คาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบของกองทุนอันจําเปนที่เกิดจากกิจการของกองทุน
ตามที่จายจริงโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
(๕) คาใชจายอื่น ๆ ตามมติที่ประชุมใหญกําหนด
หมวด 5
เงินสะสม และเงินสมทบ
ขอ ๓5. ทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือน สมาชิกจะจายเงินสะสมเขากองทุน โดยมหาวิทยาลัยหัก
จากเงินเดือนแลวนําสงเขากองทุน โดยสมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละหาของเงินเดือน
ขอ ๓6. มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนใหแกสมาชิกแตละรายในอัตรา

๑๑
รอยละหาของเงินเดือน
ขอ ๓7. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมจายเงินเดือนใหแกสมาชิกผูใด เชน กรณีลาโดยไมไดรับ
เงินเดือน หรือการถูกสั่งพักงาน เปนตน สมาชิกผูนั้นไมตองสงเงินสะสมเขากองทุน และมหาวิทยาลัยไม
จําเปนตองจายเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกผูนั้น โดยที่สมาชิกผูนั้นยังคงสมาชิกภาพอยู
ขอ ๓8. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสงเงินสะสม และหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทํา
การนับแตที่มีการจายเงินเดือน มหาวิทยาลัยตองจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในอัตรารอยละหาตอเดือน
ของจํานวนเงินสะสม หรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น เงินเพิ่มนี้จะถือเสมือนเปนรายไดของกองทุน
หมวด ๖
การคํานวณผลประโยชนของกองทุน
ขอ ๓9. หลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนของกองทุน
(๑) ผลประโยชนของกองทุน ไดแก รายไดที่เกิดจากการลงทุนที่ผูจัดการกองทุนได
จัดการและรายไดที่นอกเหนือจากการลงทุนใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย ดังนี้
(ก) รายไดจากดอกเบี้ย ไดแก รายไดที่ไดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท และเงินฝากของบริษัทเงินทุน จากพันธบัตรรัฐบาล หรือจาก
พันธบัตรองคการของรัฐ หุนกู ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน
และจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่แนนอน (FIXED –
INCOME SECURITIES)
(ข) รายไดจากสวนลดรับของการซื้อบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุนกู
และตราสารการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนแนนอน (FIXED – INCOME
SECURITIES)
(ค) รายไดจากเงินปนผลของหุน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
(ง) รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขาย
หลักทรัพย และ/หรือหนวยลงทุน อันหมายถึงผลตางระหวางราคาขาย
หลักทรัพย และ/หรือหนวยลงทุนกับราคาทุนเฉลี่ย
(จ) รายไดจากสวนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย
(ฉ) รายไดอื่น
(๒) การคํานวณผลประโยชนของกองทุนจะกระทําทุกวันคํานวณจํานวนหนวยโดย
หลักเกณฑ ดังนี้
(ก) การบันทึกรายไดจากดอกเบี้ยและสวนลดรับจะใชเกณฑสิทธิ (ACCRUAL
BASIS)

๑๒

(ข) การบันทึกรายไดจากเงินปนผลจะกระทําเมื่อมีการประกาศปนผลในอัตราที่
แนนอนแลว
(ค) การบันทึกกําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย และหรือหนวยลงทุนจะ
กระทําเมื่อมีการซื้อขายจริง
(ง) การบันทึกกําไร (ขาดทุน) จากสวนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย
(จ) รายไดอื่น
ขอ 40. หลักเกณฑและวิธีจัดสรรผลประโยชน
ในการจัดสรรผลประโยชนใหแกบรรดาสมาชิก จะใชผลประโยชนสทุ ธิทุกวันคํานวณ
จํานวนหนวย ซึ่งคํานวณไดจากผลประโยชนของกองทุนทั้งสิ้นของสิ้นวันคํานวณจํานวนหนวย หักดวย
คาใชจายสิ้นวันคํานวณหนวย ผลที่ไดจะเปนผลประโยชนสุทธิที่ตองนํามาจัดสรรใหสมาชิกตามสัดสวน
กับยอดเงินที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในกองทุน
ขอ 41. การจัดสรรผลประโยชนสุทธิใหแกสมาชิกแตละรายตามขอ ๓9 นั้น ผลลัพธที่ไดของ
สมาชิกแตละรายอาจมีเศษทศนิยม คาของทศนิยมในตําแหนงที่สามที่มีจํานวนต่ํากวาหาใหปดทิ้ง หากมี
จํานวนสูงกวาหรือเทากับหาจะปดขึ้นมาเพิ่มจํานวนเทากับหนึ่งในทศนิยมตําแหนงที่สอง การปดเศษที่
กลาวนี้ อาจทําใหผลลัพธรวมของผลประโยชนสุทธิที่จัดสรรใหแกสมาชิกเปนรายบุคคล ไมเทากับ
ผลประโยชนสุทธิรวมกอนจัดสรรก็ได ผลตางรวมที่เกิดขึ้นแตละครั้งนี้จะบันทึกเปนบัญชีตั้งพักไว
ขอ ๔2. ในกรณีที่มีผูอุทิศเงินหรือผลประโยชนแกกองทุน ใหจัดสรรเงินหรือผลประโยชน
ดังกลาวแกสมาชิก ตามสัดสวนกับยอดเงินที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในกองทุนโดยแสดงยอดในสวน
ผลประโยชนของเงินสะสมและผลประโยชนเงินสมทบ
หมวด ๗
การจายเงินใหแกสมาชิก
ขอ ๔3. เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นนอกจากกองทุนยกเลิก
ใหคณะกรรมการกองทุนแจงเปนหนังสือตอผูจัดการกองทุนภายในหาวัน นับแตวันที่พนจากสมาชิกราย
นั้น และผูจัดการกองทุนตองจายเงินกองทุนใหแกสมาชิกหรือผูรับประโยชนตามหลักเกณฑในหมวดนี้
โดยใหจายทั้งหมดครั้งเดียว ภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันพนจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔4. ผูจัดการกองทุนตองจายเงินในสวนของสมาชิกผูนั้นจากกองทุน เปนเช็คขีดครอมเขา
บัญชีผูรับเงินเทานั้น (A/C PAYEE ONLY) หรือสั่งจายเปนดราฟท หามเปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือรับ
ประโยชน ในกรณีไมมีผูมารับเช็คหรือไมมีผูนําเช็คมาขึ้นเงินภายในหกเดือน นับแตวันที่ที่ลงเช็ค ให
ผูจัดการกองทุนโอนบัญชีเงินดังกลาวกลับเขากองทุน โดยถือเปนหนี้สินอื่น ๆ ของกองทุน

๑๓
กรณีที่ผูจัดการกองทุนเห็นสมควร ผูจัดการกองทุนอาจนําเงินที่ยังไมมีผูมารับตามวรรค
กอนกลับเขากองทุนเพื่อลงทุนได โดยผลตอบแทนหรือผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวจะ
ตกเปนของกองทุนซึ่งจะจัดสรรใหแกสมาชิกทุกคนที่ยังคงสมาชิกภาพอยูในกองทุน ทั้งนี้สมาชิก หรือ
ผูรับผลประโยชน หรือผูมีสิทธิรับเงินดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยหรือผลประโยชนของเงินจํานวน
ดังกลาวจากกองทุน
ในกรณีที่สมาชิก หรือผูรับผลประโยชนของสมาชิก หรือบุคคลผูมีสิทธิรับเงินกองทุนแทน
สมาชิ ก ไมม ารับ เงิ น ในส ว นที่ส มาชิ ก หรื อ บุ ค คลดั ง กลา วมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ หรื อ มารั บ เช็ ค แตมิ ไ ด นํ าเช็ ค
ดังกลาวไปขึ้นเงิน ใหคณะกรรมการกองทุนติดตามเพื่อสงมอบเงินกองทุนใหแกบุคคลดังกลาว
เมื่อคณะกรรมการกองทุนไดดําเนินการตามวรรคกอนแลว หากยังไมมีผูมารับเงินกองทุน
หรือยังมิไดนําเช็คไปขึ้นเงิน คณะกรรมการกองทุนอาจกําหนดแนวทางหรือวิธีการอื่นใดเพื่อสงมอบ
เงินกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวก็ได โดยตกลงรวมกับผูจัดการกองทุน
ขอ ๔5. หามมิใหสมาชิกถอนเงินกองทุน ไมวาจะเปนเงินสะสม เงินสมทบหรือผลประโยชนที่
เกิดจากเงินดังกลาว ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ตลอดเวลาที่สมาชิกยังคงสมาชิกภาพอยู
ขอ ๔6. ในกรณีที่สมาชิกคนใดประสงคจะถอนเงินสะสม หรือเงินสมทบหรือผลประโยชนที่เกิด
จากเงินดังกลาว ใหถือวากระทําเชนนั้นเปนการแสดงความจํานงลาออกจากการเปนสมาชิกของกองทุน
และกองทุนจะงดจายเงินสวนที่มหาวิทยาลัยตกลงจะสมทบใหแกสมาชิกผูนั้นทันที
ขอ ๔7. เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพไมวากรณีใด สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสะสมและผล
ประโยชนที่เกิดจากเงินดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ ๔8. กองทุนจะไมจายเงินสมทบ และผลประโยชนใหแกสมาชิกที่ถูกลงโทษไลออก หรือ
ลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงาน
ขอ ๔9. ในกรณีสมาชิกพนจากงานเพราะถึงแกความตาย ใหจายเงินจากกองทุนใหผูรับ
ประโยชน ตามที่สมาชิกไดแจงไวกบั คณะกรรมการกองทุน ถาสมาชิกมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงรับเงิน
จากกองทุนไว หรือไดกําหนดไว แตบุคคลนี้ตายกอน หรือตายพรอมกันใหจายเงินจากกองทุนใหแก
บุคคล ดังตอไปนี้
(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภรรยาใหไดรับหนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ถาสมาชิกผูตายไมมีบุคคล ตามขอ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายไปกอนให
แบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่มีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนด
ถาสมาชิกผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว หรือไมมีทายาทตามกฎหมายหรือ
ผูมีสิทธิไมมารับเงินจากกองทุนภายในกําหนดสิบป นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพใหคณะกรรมการกองทุน
แจงไปยังผูจัดการกองทุนเพื่อใหกระจายเงินดังกลาวกลับเขากองทุน

๑๔
ขอ 50. ภายใตบังคับแหงขอ ๔8 สมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนทุกทอดที่เกิดจาก
เงินดังกลาว เมื่อพนจากสมาชิกภาพตามหลักเกณฑ ดังนี้
ก. สําหรับสมาชิกที่พนสมาชิกภาพดวยเหตุดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบเต็มจํานวน
(๑) เสียชีวิต
(๒) ทุพพลภาพอันเปนเหตุใหพนจากงาน
(๓) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ครบเกษียณอายุและไมไดรับการตอสัญญาจาง
ข. การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ 50 ก.
สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) อายุการเปนสมาชิกนอยกวาสีป่  ไดรับอัตรารอยละยี่สิบ
(๒) อายุการเปนสมาชิกตั้งแตสี่ปขึ้นไป แตไมถึงหกป ไดรับอัตรารอยละสี่สิบ
(๓) อายุการเปนสมาชิกตั้งแตหกปขึ้นไป แตไมถึงแปดป ไดรับอัตรารอยละหกสิบ
(4) อายุการเปนสมาชิกตั้งแตแปดปขึ้นไป แตไมถึงสิบป ไดรับอัตรารอยละ
แปดสิบ
(5) อายุการเปนสมาชิกครบสิบป ไดรับอัตรารอยละรอย
ขอ 51. เงินสมทบและผลประโยชนของเงินดังกลาว สวนที่สมาชิกไมมีสิทธิไดรับ ใหผูจัดการ
กองทุนนําสงคืนมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน นับแตวันพนจากสมาชิกภาพ
หมวด ๘
การประชุมใหญ
ขอ ๕2. คณะกรรมการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมใหญของสมาชิกอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน การประชุมนี้เรียกวา การ
ประชุมใหญสามัญ การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากนี้ก็ไหมีได เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ
การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการกองทุนจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจเขาชื่อกันรอง
ขอใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวัตถุประสงค
ในการประชุมดวย
เมื่อสมาชิกไดรองขอใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตามความใน
วรรคกอน ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมภายในสามสิบวัน นับแตวันรองขอ

๑๕
อนึ่ง ถาคณะกรรมการกองทุนมิไดเรียกประชุมภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรค
กอน สมาชิกทั้งหลายซึ่งเปนผูรองขอดังกลาวจะเรียกประชุมเสียเองก็ได
คําวา ประชุมใหญในหมวดนี้ และในหมวด ๙ ใหหมายความถึง การประชุมสมาชิกซึ่ง
เปนพนักงานของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕3. การประชุมใหญทุกคราวตองมีสมาชิกและหรือผูรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสีข่ องจํานวนสมาชิกทั้งหมด และเมื่อนับจํานวนเงินกองทุนของสมาชิกแต
ละคนดังกลาวรวมกันแลวตองไมนอยกวาหนึ่งในสีข่ องเงินกองทุนทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม
ขอ ๕4. เมื่อถึงเวลานัดประชุมใหญแลว ถาลวงเลยนัดแลวหนึ่งชั่วโมงจํานวนสมาชิก และ
กรรมการที่เขาประชุมยังไมครบองคประชุมตามความในขอ ๕3 ก็ใหเลิกประชุม ถาการประชุมที่เลิก
ไปนั้นมิใชการรองขอของสมาชิกใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวัน นับแต
ประชุมครั้งแรกและการประชุมใหญครั้งหลังนี้ ไมจําตองครบองคประชุม แตทั้งนี้ ตองมีกรรมการเขา
รวมประชุมไมนอยกวาฝายละกึ่งหนึ่ง
ขอ ๕5. ใหคณะกรรมการกองทุนบอกกลาวการประชุมใหญใหสมาชิกทราบและปดประกาศ
คําบอกกลาวนั้นไว ณ สํานักงานกองทุน กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบหาวัน โดยใหระบุวัน เวลา
สถานที่ประชุมและวาระการประชุมใหสมาชิกทราบ
ขอ ๕6. ในการประชุมใหญทุกครั้ง ใหประธานคณะกรรมการกองทุนเปนประธานที่ประชุม ถา
ประธานคณะกรรมการกองทุนไมอยูหรือไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก
สมาชิกหรือกรรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
ขอ ๕7. ในการลงมติในที่ประชุมใหญ อาจทําใหโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) วิธียกมือ
(๒) วิธีลงคะแนนลับ
(๓) วิธีอื่นที่ที่ประชุมใหญเห็นสมควร
ขอ ๕8. การลงมติในการประชุมใหญ ใหตัดสินดวยวิธียกมือ เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่
แสดงผลแหงการยกมือนั้นจะไดมีสมาชิกในที่ประชุม และหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษรจากสมาชิกใหมาประชุมอยางนอยหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมรองขอใหลงคะแนนลับ
ถามีผูรองขอใหลงคะแนนลับดังกลาวในวรรคกอน การลงคะแนนเชนนั้นจะทําดวยวิธี
ใด สุดแลวแตผูเปนประธานจะพิจารณาเห็นสมควร
ขอ ๕9. การลงมติในที่ประชุมใหญไมวาโดยวิธีใด ใหสมาชิกแตละคนที่เขาประชุมมีเสียงหนึ่ง
เสียงและใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 60. ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใหญใด ๆ ไปในเวลาอื่น โดยความยินยอมของ
ที่ประชุมก็ได แตในที่ประชุมซึ่งไดเลื่อนมานัน้ หามลงมติอื่นใดนอกไปจากเรื่องที่คางมาแตการประชุม
ครั้งกอน

๑๖
ขอ 61. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการประชุมใหญผูถือ
หุนในบริษัท จํากัด และขอบังคับวาดวยการประชุมคณะกรรมการกองทุนมาใชบังคับแกการประชุม
ใหญดวย เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการประชุมใหญนี้
ขอ ๖2. กรณีดังตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
(๑) การรับรองงบดุล
(๒) การเลิกกองทุน
หมวด ๙
การแกไขขอบังคับและการเลิกกองทุน
ขอ ๖3. การแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับกองทุนจะกระทําไดโดย
(๑) กรรมการกองทุนอยางนอยสามคนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อแกไข
เพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับกองทุน หรือ
(๒) สมาชิกไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด นําเสนอตอ
คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญเพื่อขอแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับกองทุน
ทั้งนี้ คําวา ขอบังคับกองทุน ในหมวดนี้ หมายความถึงขอบังคับกองทุนในสวนที่มีผลใช
บังคับเฉพาะมหาวิทยาลัยและสมาชิกซึ่งเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอ ๖4. การเรียกประชุมเพื่อแกไขขอบังคับกองทุนใหสมาชิกที่เขาชื่อแจงใหคณะกรรมการ
กองทุนทราบ และใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน กอน
การประชุมแกไขขอบังคับกองทุน และใหนําความในหมวด ๘ ของขอบังคับนี้มาใช
ขอ ๖5. การแกไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับกองทุนจะตองไมขัดตอกฎหมาย หรือ
ประกาศอื่นใดของทางราชการที่เกี่ยวของ และจะตองไมเปนการขัดตอวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
กองทุน
ขอ ๖6. การแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับ ของกองทุนใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการกองทุน หรือที่ประชุมใหญ และใหนําไปจดทะเบียนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีมติให
แกไขและจะมีผลใชบังคับเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว
การแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุนโดยมติของคณะกรรมการกองทุน
ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหที่ประชุมทราบในการประชุมใหญครั้งตอไป
ขอบังคับกองทุนที่มีการแกไขนั้น ใหคณะกรรมการกองทุนเปดเผยใหสมาชิกกองทุน
ทราบโดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของนายจาง และจะตองจัดใหมีขอบังคับกองทุนเพื่อใหสมาชิกขอ
ตรวจดูได

๑๗
ขอ ๖7. กองทุนเปนอันเลิก เมื่อ
(๑) มีคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เจาพนักงานผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย
(๒) ที่ประชุมใหญสามัญมีมติไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหเลิก
กองทุน และใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน และจัดใหมีการชําระ
บัญชีของกองทุนภายในสามสิบวัน โดยตองชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันที่
กองทุนเลิก
ขอ ๖8. การชําระบัญชีของกองทุน ใหนําบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยการชําระบัญชี หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจายเงินบางสวนใหแกสมาชิก
กอนก็ได และเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหจายเงินทั้งหมดที่คางชําระแกสมาชิกใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไม
เกินสามสิบวัน นับแตวันเสร็จการชําระบัญชี ถามีเงินเหลืออยูหลังจากไดชําระใหแกสมาชิกเสร็จสิ้น
แลว ใหสงคืนมหาวิทยาลัย
คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖9. ใหคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่แตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ.2553
เปนคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอบังคับนี้ และใหปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนตามขอ 14 ซึ่งจะตองแตงตั้งแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันที่กองทุนไดรับการจดทะเบียน
ขอ 70. บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจดทะเบียน
แลว พ.ศ.2553 ใหใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

๑๘
ขอ 71. ขอกําหนดที่เกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย นอกจากที่ระบุไวใน
ขอบังคับนี้แลวใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และขอบังคับกองทุน
ในกรณีขอบังคับนี้ ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ/หรือ
ขอบังคับกองทุน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ/หรือขอบังคับกองทุนที่
เกี่ยวของ
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(ลงนาม)

เกษม วัฒนชัย
(ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

