
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ. 2558 

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

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแกน 
ซึ่งจดทะเบียนแลว ใหมีความเหมาะสมยิง่ขึ้น  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 53 แหงขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย-
ขอนแกน ทีจ่ดทะเบียนแลว พ.ศ. 2552 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 มติที่ประชุมใหญสามัญกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติท่ีประชุมสภา-
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที ่ 8 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ. 2558” 

ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ 
ขอ 3. ใหยกเลิกขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน                 

ที่จดทะเบียนแลว พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ขอ 4.  ในขอบังคับนี้ 

 “ขอบังคับ”          หมายความวา  ขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 “กองทุน”      หมายความวา  กองทนุสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “หนวยงาน”         หมายความวา  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

สํานักงานอธิการบดี สถาบัน สํานัก ศูนย ที่
เทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน
ในกํากับของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะเขารวมเปน
สมาชิกดวย  

  “บุคลากร”   หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงาน-
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ลูกจาง-
มหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราวที่มีสัญญาจางเปน
หนังสือหรือคําสั่งจาง ทั้งนี้ไมรวมถึงลูกจางชั่วคราว-
โครงการ และลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
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 “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว
ตามขอบังคับนี้  

 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร-
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว         
ตามขอบังคับนี้ 

 “คาจาง”   หมายความวา  เงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจายใหแกบุคลากร 
 “เงินสะสม”         หมายความวา เงินที่สมาชิกจายเขากองทุนเพื่อตนเอง           

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
  “เงินสมทบ”        หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจายเขากองทุนเพ่ือสมาชิกเปน

รายเดือน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
  “เงินกองทุน”       หมายความวา เงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งเงิน หรือทรัพยสิน

อื่นท่ีมีผูอุทิศให และผลประโยชนจากเงินหรือ
ทรัพยสินดังกลาว 

  “พระราชบัญญัติ”  หมายความวา พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
และที่แกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และที่แกไขเพิ่มเติม 

  “ผูจัดการกองทุน”  หมายความวา ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นท่ี
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ใหดําเนินการจัดการ กองทุนตามกฎหมาย ซึง่
คณะกรรมการกองทุนไดแตงตั้งใหดําเนินการ
จัดการกองทุนนี้ 

  “นายทะเบียน”    หมายความวา  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

 

หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

 

ขอ 5. กองทุน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ
ตลอดจนเปนหลักประกันใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกตาย หรือ ออกจากการปฏิบัติราชการ 

ขอ 6. ที่ตั้งสํานักงาน 
    สํานักงาน“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว” 
ตั้งอยูที ่ เลขที่ 123 กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร 
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

ขอ 7. รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน 
     รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆ ป 

/หมวดที่ 2 ….. 
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หมวดที่ 2 
สมาชิกภาพ 

 
ขอ 8. คุณสมบัติและขอหามของการเปนสมาชิก 

    8.1  เปนประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
    8.2 เปนประเภทบุคลากรลูกจางชั่วคราวที่มีคําสั่งจางติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป ทั้งนี้
ไมรวมลูกจางชั่วคราวโครงการและลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
    8.3 เปนพนักงานหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ที่มีสัญญาจาง หรือ คําสั่งจาง 
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 
   8.4 บุคลากรประเภทอื่นท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดภายหลัง ที่มีลักษณะเทียบเทาบุคลากรตาม
ขอ 8.1 - 8.3 ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
   8.5 ไมเคยเปนสมาชิกกองทุน หรือเคยเปนแตไดสิน้สุดสมาชิกภาพเนื่องจากลาออกจากงาน
และไดบรรจุแตงตั้งในมหาวิทยาลัยอีก 
    8.6 ไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

ขอ 9. การสมัครเขาเปนสมาชิก 
 9.1 บุคลากรที่มีคุณสมบัติและไมมีขอหามตามขอ 8 สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกไดโดยแจง
ความจํานงตามแบบพิมพที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดยยื่นตอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบและสงใหคณะกรรมการกองทุนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน สวนการรับเขาเปนสมาชิกของ
บุคลากรแตละรายในกองทุนนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน โดยใหมีผลตั้งแตวันที ่ 1 
ในเดือนถัดไปจากรอบเดือนที่ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมาย และมหาวิทยาลัย
จะเริ่มหักเงินสะสม และสมทบเงินใหในเดือนที่มีสมาชิกภาพ 
 9.2 ในการรับสมัครหากเอกสารไมครบถวน หรือพบวาไมมีคุณสมบัติ หรือผูสมัครมีขอตองหาม
ตามขอ 8. ใหถอืวาการสมัครเขาเปนสมาชิกเปนโมฆะ 
 9.3 หากตรวจพบภายหลังวาสมาชกิผูใดไมมคีุณสมบัติ หรือมีขอตองหามตามขอ 8 ตั้งแตวันสมัคร 
ใหถือวาการเปนสมาชิกเปนโมฆะแตตน  
 ขอ 10. การเริ่มสมาชิกภาพ 
   ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากรอบเดือนท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายตามขอ 9.1 

ขอ 11. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
  สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  11.1  ตาย 
 11.2  ขาดคุณสมบัติตามขอ 8 
 11.3  ออกจากการปฏิบัติราชการ ยกเวนออกจากการปฏิบัติราชการแตยังคงเงินทั้งหมดไวใน
กองทุน และตอมาไดบรรจุแตงตั้งเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหมภายใน 90 วัน โดยนับตอเนื่องตั้งแตวันที่
ออกจากการปฏิบัติราชการ  
 11.4  กระทําผิดตอมหาวิทยาลัยตามขอ 39.1 - 39.3 
 11.5  เมื่อกองทุนเลิก ตามขอบังคับนี้ 

 
/ ขอ 12. ….. 
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ขอ 12. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกกองทนุ 
   สมาชิกกองทุนมีสิทธิและหนาที ่ ดังตอไปนี้ 
   12.1 มีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบ และ
ผลประโยชนอื่นตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
   12.2 มีสิทธิเขารวมและออกเสียงในที่ประชุมใหญสมาชิกกองทุนตามขอบังคับนี้ 
   12.3 มีหนาที่ตองจายเงินสะสมสวนของตนตามอัตราท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยยินยอมให
มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมสวนของสมาชิกจากคาจางที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเขากองทุน 
   12.4 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับกองทุนนี้ 

ขอ 13. ผูรับประโยชนจากกองทุนเมื่อสมาชิกเสียชีวิต 
   สมาชิกตองระบุใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนตั้งแตวันที่สมัคร เปนผูรับประโยชนของ
ตนในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต   
  สมาชิกจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนที่ไดระบุไวในวรรคกอนก็ได โดยทําเปนหนังสือ
ยื่นตอคณะกรรมการกองทุน โดยกองทุนจะยึดถือเอาหนังสือแสดงเจตนาครั้งสุดทายเปนเกณฑ 

 
หมวดที่ 3 

คณะกรรมการกองทุน 
 
ขอ 14. คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที ่ ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมีอํานาจ

แตงตั้งผูจัดการกองทุน รวมตลอดถึงมีอํานาจกระทําการแทนกองทุนในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
ขอ 15. คณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย 

15.1  กรรมการฝายมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน  
   15.2  กรรมการฝายสมาชิกจํานวน 5 คน  
  คุณสมบัติและการไดมาของกรรมการเปนไปตามขอ 16 และ ขอ 17 
 ขอ 16. กรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   16.1 เปนผูสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาตลอดวาระการเปนกรรมการ 
   16.2 ไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัย 
 ใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งกรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหกําหนดผูทําหนาที่ประธานและเลขานุการกองทุนดวย 
 ขอ 17. กรรมการกองทนุฝายสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   17.1 ไมเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนกรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัย 
   17.2 เปนสมาชิกตามขอบังคับกองทุนนี้ 
   17.3 เปนผูสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาตลอดวาระการเปนกรรมการ  
   17.4 ไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัย 
 กรรมการกองทุนฝายสมาชิกไดมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก โดยวิธีการดังนี้ ใหสมาชิกของแตละ
หนวยงานที่สมาชิกสังกัดเลือกตั้งกันเองหนวยงานละหนึ่งชื่อ และใหสมาชิกท่ีไดจากการเลือกตั้งนั้นเลือกกันเอง
จํานวน 5 คน เพื่อใหเปนคณะกรรมการกองทุนฝายสมาชิก และใหสํารองโดยจัดลําดับไวไมนอยกวา 5 รายชื่อ 
เพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนฝายสมาชิก แทนกรรมการกองทุนฝายสมาชิกหากวางลง ทั้งนี้หลักเกณฑ
การเลือกกรรมการกองทุนฝายสมาชิกใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  

 
/ ขอ 18. ….. 
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ขอ 18. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการกองทุน 
   18.1 คณะกรรมการกองทุนมีวาระการอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
   18.2 ใหคณะกรรมการกองทุนดําเนินการใหไดมาซึ่งชื่อผูจะดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนชุด
ใหม เพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการกองทุนตามขอบังคับ กอนท่ีกรรมการกองทุนชุดเดิมจะครบวาระการดํารง
ตําแหนงไมนอยกวา 45 วัน 

  หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามขอ 18.2 ใหคณะกรรมการกองทุนชุดเดิมรักษาการ
จนกวาจะไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม 
   18.3 หากตําแหนงกรรมการกองทุนวางลง กรณีกรรมการกองทุนฝายมหาวิทยาลัย ให
กรรมการกองทุนเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 16 กรณีกรรมการกองทุนฝายสมาชิกใหดําเนินการ
ตามขอ 17 วรรคสอง ทั้งนี้ใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
    กรณตีําแหนงกรรมการกองทุนวางลงไมวากรณีใดๆ และมวีาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 ขอ 19. การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน 
   19.1  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ 
   19.2  ตาย 
   19.3  ลาออกจากตําแหนงกรรมการกองทุน 
   19.4  ครบวาระการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
   19.5  กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้ 
   19.6 ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลสาบสูญ ไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือถูกศาล
สั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

19.7 ไมสามารถอยูปฏิบัติราชการเต็มเวลาไดเปนเวลาเกินกวา 180 วัน เชน ไดรับอนุมัติให
ลาศึกษาตอ หรือไปปฏิบัติราชการ หรือไปชวยราชการ หรือลา 
   19.8  ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ โดย 
    19.8.1 มหาวิทยาลัยมีอํานาจถอดถอนกรรมการที่มาจากการแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
    19.8.2 ที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 
    19.8.3 คณะกรรมการกองทุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู มีมติใหถอด
ถอนกรรมการ เมื่อเห็นวาบุคคลนั้นไมเหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่ตอไป 

ขอ 20. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน 
   20.1  ใหความเห็นชอบการรับเขาเปนสมาชิกกองทุน 
   20.2  พิจารณาคัดเลือกผูจัดการกองทุน 
   20.3 กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขต
ของกฎหมาย 
   20.4  พิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนผูจัดการกองทุน  และกําหนดคาตอบแทน 
   20.5  พิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน  และกําหนดคาตอบแทน 
   20.6  แตงตั้งอนุกรรมการเปนลายลักษณอักษร เพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใด   
   20.7 ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุน และแจงผลการดําเนินงานของกองทุน
ใหสมาชิกกองทุนทราบ 
    20.8  จัดใหมีการประชุมใหญ 

 /ขอ 20.9 ….. 
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   20.9  กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติและออกคําสั่งใดๆ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามขอบังคับ 
   20.10  บริหารงานบุคคลภายในสํานักงาน 
   20.11  ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน 
   20.12  จัดทําและเสนอแผนงบประมาณและแผนการใชจายเงินในการบริหารจัดการกองทุน
ตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 

ขอ  21.  การประชุมคณะกรรมการกองทุน   
   21.1 ใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
   21.2 ใหประธานกรรมการกองทุนเปนผูเรียกประชุม โดยแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการ
กองทุนทั้งหมดทราบ  
                     กรณีประธานกรรมการกองทุนไมสามารถเขารวมประชุมได หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งที่เขาประชุมในคราวนั้นๆ  เปนประธานในที่ประชุมแทน 
   21.3 กรรมการอยางนอย 6 คน สามารถเขาชื่อกันขอใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
เมื่อใดก็ได โดยกรรมการผูขอเรียกประชุมเปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยแจงเปนหนังสือให
คณะกรรมการกองทุนทั้งหมดทราบ 
 ขอ 22. องคประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
    ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู   
 ขอ 23. มติที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนใหใชเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม   

ในกรณีท่ีมีการประชุมเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับหรือระเบียบ  จะตองไดรับคะแนนเสียง 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู  

กรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 ขอ 24. การทํานิติกรรมของกองทุน  
   การทํานิติกรรมใดๆ ใหถือวากระทําโดยคณะกรรมการกองทุน โดยแตงตั้งกรรมการกองทุน
จํานวน 2 คน ซึ่งคนหนึ่งจะตองเปนกรรมการฝายมหาวิทยาลัย และอีกคนหนึ่งจะตองเปนกรรมการฝายสมาชิก 
เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน 

 
หมวดที่ 4 

การประชุมใหญ 
 
ขอ 25. การประชุมใหญ 

  คณะกรรมการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมใหญของสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน  
120 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุน การประชุมนี้เรียกวา “การประชุมใหญสามัญประจําป” 
การประชุมใหญคราวอื่นนอกเหนือจากนี้อาจมีได เรียกวา การประชุมใหญวิสามัญ 
  การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการกองทุนจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ
เมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อรองขอเปนหนังสือโดยระบุวัตถุประสงค
ของการประชุม และใหเปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุนเปนผูพิจารณาเปดประชุม 
 ขอ 26. การดําเนินการประชุมใหญ ใหประธานกรรมการกองทุนทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  
ในกรณีท่ีประธานกรรมการกองทุนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการในที่ประชุมเลือก
กรรมการกองทุนที่เขาประชุมในคราวนั้นทําหนาที่เปนประธาน 
 

/ ขอ 27. ….. 
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ขอ 27. วัตถุประสงคของการประชุมใหญสามัญประจําป 
   การประชุมใหญสามัญประจําปมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคหลักเพื่อรับทราบงบดุลที่ผูสอบบัญชีของ
กองทุนไดตรวจสอบแลวและผลการดําเนินงานกองทุน และพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีคณะกรรมการ
กองทุนเสนอ (ถามี) 

ขอ 28. หนังสือบอกกลาวนัดประชุม 
   คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหแจงแกสมาชิกกองทุน  โดยวิธีปดประกาศไว ณ ที่ตั้ง
สํานักงานกองทุนไมนอยกวา 14 วัน กอนมีการประชุมและลงขาวในสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระท่ีจะประชุม   

ขอ 29. การลงมติของที่ประชุมใหญจะตองมีสมาชิกออกเสียงไมนอยกวารอยละ 20 ของสมาชิกทั้งหมด
ที่มีสิทธิออกเสียง ผูมีสิทธิออกเสียงตองเปนผูมีสมาชิกภาพกอนออกหนังสือเชิญประชุมไมนอยกวา 30 วัน 

ขอ 30. การลงมติ 
   ในการลงมติของที่ประชุมใหญ ใหสมาชิกแตละคนมีสิทธิออกเสียงได 1 เสียง ทั้งนี้สมาชิก
สามารถออกเสียงโดยการแสดงเจตนาเปนเอกสารโดยไมตองเขาประชุมก็ได และมติทั้งปวงของที่ประชุมใหญ
จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทีอ่อกเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่
ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เวนแตการยกเลิกกองทุนตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
   วิธีการออกเสียงโดยการแสดงเจตนาเปนเอกสาร ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 31. รายงานการประชุม 
   ในการประชุมใหญเพื่อพิจารณารับทราบงบดุลนั้นเมื่อที่ประชุมใหญรับทราบงบดุลแลวให
คณะกรรมการกองทุนจัดทํารายงานการประชุมที่รับทราบงบดุลสงใหแกผูจัดการกองทุนภายใน 30 วัน พรอม
ทั้งสงสําเนา 1 ชุด ใหนายทะเบียน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมตริับทราบงบดุลและตองแสดงงบดุลที่ที่ประชุม
ใหญไดทราบแลวไวที่สํานักงานกองทุนเพื่อใหสมาชิกตรวจดูในวันทําการปกติ 

 
หมวดที่ 5 

เงินสะสมและเงินสมทบ 
 
ขอ 32. เงินสะสม 

 สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจาง โดยใหมหาวิทยาลัยหักเงิน
สะสมจากคาจางที่มหาวิทยาลัยจายใหแกสมาชิก ในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง  
 สมาชิกอาจสงเงินสะสมเขากองทุนเกินกวาอัตราตามวรรคหนึ่งได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 33. เงินสมทบ 
  มหาวิทยาลัยตองจายเงินสมทบเขากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน 

ในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง 
       ขอ 34. การสงเงินเขากองทุน 
   มหาวิทยาลัยตองนําสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนับ
แตวันจายคาจาง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาวันที่กําหนดไวดังกลาวให
มหาวิทยาลัยจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในอัตรารอยละ 5 ตอเดือน ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชา
และใหเปนเงินผลประโยชนของกองทุน 

/ หมวดที่ 6 .... 
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หมวดที่ 6 
การคํานวณผลประโยชนของกองทุน 

  

 ขอ 35. หลักเกณฑและวิธีการกระจายผลประโยชนของกองทุน 
  35.1 สิทธ ิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชนใดๆ อันไดมาจากการบริหารจัดการกองทุน รวมถึง

ผลประโยชนที่มีผูอุทิศใหกองทุน ใหเปนผลประโยชนและตกเปนของกองทุน 
35.2 ผูจัดการกองทุนจะกระจายผลประโยชนของกองทุนหลังจากหักคาใชจายแลว ใหแก 

สมาชิกแตละคนตามสัดสวนของเงินที่สมาชิกมีอยูในกองทุน ณ วันสิ้นเดือนกอนการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 

หมวดที่ 7 
การจายเงินใหแกสมาชิก 

 

ขอ 36. เมื่อสมาชิกสิ้นสุดจากการเปนสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นใดอันมิใชการเลิกกองทุน              
ใหคณะกรรมการกองทุนแจงเปนหนังสือตอผูจัดการกองทุน หลังจากวันทีส่มาชิก หรือผูรับผลประโยชน             
แจงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยจะดําเนินการในเดือนถัดไปจากเดือนทีส่งใบลาออกและแบบแจงการสิ้นสุด-
สมาชิกภาพ และผูจัดการกองทุนตองจายเงินกองทุนใหแกสมาชิก หรือผูรับประโยชนตามหลักเกณฑ โดยให
จายทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการกองทุน 

ในกรณีบุคลากรมีเรื่องการสอบสวนทางวินัยและคดียังไมสิ้นสุดใหจายไดเฉพาะเงินสะสมและ
ผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมเทานั้น สวนเงินสมทบและผลประโยชนที่เกิดจากเงินสมทบ ตองรอใหคดีสิ้นสุด
และไมมีความผิดตามขอ 39.1 - 39.3 จึงจะสามารถจายได 

ขอ 37. ผูจัดการกองทุนตองจายเงินในสวนของสมาชิกผูนั้นจากกองทุน  โดยโอนเขาบัญชีที่สมาชิกแสดง
เจตนาไว หรือจายเปนเช็คขีดครอมเขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น (A/C PAYEE ONLY) หรือสั่งจายเปนดราฟท   
หามเปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือผูรับประโยชน ในกรณีไมมีผูมารับเช็คหรือไมมีผูนําเช็คมาขึ้นเงินภายใน 6 เดือน 
นับแตวันที่ที่ลงในเช็ค ใหผูจัดการกองทุนโอนเงินดังกลาวกลับเขากองทุนโดยถือเปนหนี้สินอื่นๆ ของกองทุน 
และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 10 ป นับแตวันพนจากสมาชิกภาพ ถายังไมมีผูมาขอรับเงินดังกลาว หรือ          
ไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนหรือไมมีทายาทตามกฎหมายแลว ใหหนาที่ในการจายเงินดังกลาวเปนอัน
สิ้นสุดลงและใหนําจายเงินคืนมหาวิทยาลัยเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว 

ขอ 38. ภายใตขอบังคับนี้ ผูจัดการกองทุนจะตองจายเงินของกองทุนในสวนของสมาชิกผูนั้น ตาม
หลักเกณฑในหมวดนี้ใหแกสมาชิก ผูรับประโยชน หรือผูมีสิทธิรับเงินรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการกองทุน โดยจายเปนเช็คระบุชื่อผูรับเงินขีดครอมเขาบัญชี (A/C PAYEE 
ONLY) สงมอบใหกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อดําเนินการสงใหกับสมาชิกหรือผูรับประโยชนหรือผูมีสิทธิรับ
เงินตอไป หรือโอนเขาบัญชีทีส่มาชิกแสดงเจตนาไว ในการนี้ใหถือวาผูจัดการกองทุนมีหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองขอมูลจํานวนเงินของผูมีสิทธิรับเงินตามที่คณะกรรมการกองทุนแจง 

ขอ 39. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกจะไดรับเงินสะสม และผลประโยชนจากเงินสะสมในทุกกรณี  
สําหรับเงินสมทบและประโยชนจากเงินสมทบ สมาชิกจะไดรับในอัตราตามที่กําหนดไวในขอ 40. 
 สมาชิกไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบ ในกรณีกระทําผิดดังตอไปนี้ 
   39.1  กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
   39.2  กระทําความผิดอาญาโดยศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด ฐานลักทรัพยของมหาวิทยาลัย 

39.3  จงใจทําใหมหาวิทยาลัย  หรือกองทุนไดรับความเสียหาย ซึ่งสามารถคํานวณมูลคาได 
ไมนอยกวา 50,000 บาท 

/ ขอ 40.….. 
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 ขอ 40. หากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามที่ไดระบุไวใน ขอ 11.3 และ 11.5 สมาชิกผูนั้นจะไดรับเงิน
สมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 อายุสมาชิก                 อัตราสวนเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบ 

            (รอยละ) 
 ไมเกิน 1  ป 0 
                     เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 20 
                     เกิน 2 ป แตไมเกิน 3 ป 40 
                     เกิน 3 ป แตไมเกิน 4 ป 60 
                     เกิน 4 ป แตไมเกิน 5 ป 80 
 ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 100 
 กรณีเสียชีวิตและเจ็บปวยทุพพลภาพซึ่งแพทยที่ทางการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวา
ไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไปได จะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจาก
เงินสมทบทั้งหมด 
 ขอ 41. การจายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชนจากเงินสมทบตามขอ 40. หากยังมีเงินเหลืออยูใหตก
เปนผลประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหกองทุนโอนเงินคืนใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใชจายใน
การดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว 

ขอ 42. ในกรณีที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเพราะตาย ใหผูจัดการกองทุนจายเงินใหแกผูรับประโยชนทีส่มาชิก
ระบุไว หากผูรับผลประโยชนตายไปกอน ใหจายเงินจากกองทนุแกบุคคลตามหลักเกณฑดังตอไปนี้เทาๆ กัน 
   42.1 บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 
   42.2  สามีหรือภรรยาที่ชอบดวยกฎหมาย 
   42.3  บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู 
 ถาผูตายไมมีบุคคลตามขอ 42.1 ถึง 42.3 หรือมีแตเสียชีวิตไปกอน ใหแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะ
ไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูเทาๆ กัน ในกรณีท่ีผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามที่ระบุ
ขางตน หรือไมมีทายาทตามกฎหมายอันทําใหไมมีผูใดมารับเงินจากกองทุนภายใน 10 ป นับจากวันที่สมาชิก
ตาย ใหหนาที่ในการจายเงินดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง  โดยใหกองทุนโอนเงินคืนใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ
ใชจายในการดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจดทะเบียนแลว 

 
หมวดที่ 8 

การจัดการกองทุน 
 
ขอ 43. ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาแตงตั้งผูจัดการกองทุนที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใหคณะกรรมการกองทุนดูแล ใหผูจัดการกองทุน
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และทีแ่กไขเพ่ิมเติมหรือกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวของ  และ/หรือตามมติของคณะกรรมการกองทุนซึ่งไดวางนโยบายแนวทางการลงทุนเปนลายลักษณ
อักษร มอบใหผูจัดการกองทุน ตามสัญญาจัดการกองทุน รวมทั้งมติอื่นของคณะกรรมการกองทุนซึ่งไมขัดตอ
กฎหมายดังกลาว 

ขอ 44. ใหมหาวิทยาลัยแยกบัญชี  และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  หรือทรัพยสินอื่นของกองทุนออก
จากบัญชี  และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  หรือหลักทรัพยอื่นของมหาวิทยาลัย 

/ ขอ 45. ….. 
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ขอ 45. การดําเนินการของผูจัดการกองทุน 
45.1 เปนผูนําทรัพยสินกองทุนไปลงทุนภายใตแบบแผนการลงทุนซึ่งไมขัดตอ 

พระราชบัญญัตินี้  
45.2 จัดทําบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน  ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด   

และจัดสงใหแกนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาและตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีเพื่อแสดงความถูกตอง
แหงการบัญชีตามหลักสากล  
   45.3 ปดงบบัญชีการเงินของกองทุน ทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เพื่อจัดใหผูตรวจสอบ
บัญชีทําการตรวจสอบ 
   45.4 ภายใตขอตกลง และเงื่อนไข ในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมี
อํานาจลงนามในนามของกองทุนในกิจการตางๆ  ที่เก่ียวของกับการจัดการและบริหารกองทุนได 

ขอ 46. ใหผูรับฝากทรัพยสินเปนผูเก็บรักษาและควบคุมบรรดาเอกสาร บัญชี ตราสารเงิน ตราสารหนี้ 
หลักทรัพย สินทรัพย หรือทรัพยสินใดๆ ที่เปนของกองทุน หรือเกี่ยวกับการจัดการและบริหารกองทุนรวมทั้งมี
อํานาจจําหนาย จาย โอน หรือกระทําการอื่นใด เพื่อบริหารกองทุนภายใตคําสั่งของผูจัดการกองทุนจัดการ 
ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ 

ขอ 47. การพนจากการเปนผูจัดการกองทุน 
   47.1  นายทะเบียนสั่งถอดถอน ในกรณีท่ีเห็นวาการจัดการกองทุนเปนไปในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 
   47.2  กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้ 
   47.3  ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ 
   47.4  คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญา 
 ขอ 48. เมื่อพนการเปนผูจัดการกองทุน ผูจัดการกองทุนตองสงมอบเงิน ตราสาร หลักทรัพย 
สินทรัพย  หรือทรัพยสินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและท่ีอยูในความครอบครองของผูจัดการกองทุนใหแกผูรับฝาก
ทรัพยสินภายใน 3 วันทําการ ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง สวนเอกสารหลักฐาน และเอกสารทางบัญชีที่ได
จัดทําขึ้นจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการกองทุนภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 
  คณะกรรมการกองทุนจะตองแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมภายใน 30 วันนับแตผูจัดการกองทุนเดิม
พนจากตําแหนง และแจงการแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมแกนายทะเบียนทราบภายใน 14 วันหลังจากการ
แตงตั้งผูจัดการกองทุนรายใหม 
 
      หมวดที่ 9 

คาใชจายของกองทุน 
 
ขอ 49. คาใชจายของกองทุน 

   49.1 คาจางผูจัดการกองทุนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 
   49.2 คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคาใชจายอื่น  ๆในลักษณะเดียวกันที่เกิดจากการบริหารกองทุน 
   49.3 คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี หรือชําระบัญชีกองทุน 
   49.4 คาใชจายอื่นๆ อันจําเปนที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนตามที่จายจริงไมเกินวงเงิน
ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
 

/ หมวดที่ 10 ….. 
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หมวดที่ 10 
การแกไขขอบังคับ 

 
ขอ 50. การแกไขขอบังคับกองทุน 

   คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับ โดยเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาและไดรับความเห็นชอบ ทั้งนี้จะตองมีหนังสือแจงมติใหผูจัดการกองทุนทราบภายใน 30 วัน นับแต 
วันท่ีมีมติและตองติดประกาศแจงมติใหสมาชิกทราบเปนการเปดเผย ณ ที่ทําการของกองทุน ยกเวนกรณ-ี        
ที่มีผลผูกพันดานงบประมาณ หรือมีผลกระทบอยางสําคัญตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่ 11 

ความรับผิดตอกองทุน 
 
ขอ 51. หากผูจัดการกองทุนกระทําการทุจริต ประมาทเลินเลอหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ-

กองทุนหรือนายทะเบียนตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมกําหนด   

ขอ 52. หากคณะกรรมการกองทุนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนด   

 
หมวดที่ 12 

การเลิกกองทุน 
 
ขอ 53. การเลิกกองทุนกระทําไดเม่ือ 

   53.1 มหาวิทยาลัยเลิกกิจการ 
   53.2 สมาชิกมีมติใหเลิกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ
กองทุน 
 53.3  นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี มีอํานาจสั่งใหเลิกกองทุนไดในกรณี     
ดังตอไปนี้ 
  53.3.1 มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงค หรือ
ขัดตอกฎหมาย 
  53.3.2 มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปได ไมวาเพราะ
เหตุใด 
  เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการชําระบัญชีและใหนายทะเบียน
แตงตั้งผูชําระบัญชี 
 ขอ 54. เมื่อกองทุนนี้เลิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ตามขอ 53. คณะกรรมการกองทุนจะตองแจงให
ผูจัดการกองทุนทราบภายใน 3 วัน และแจงใหนายทะเบียนและสมาชิกทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่กองทุน
เลิกพรอมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด 
 
 
 

/ หมวดที่ 13 ….. 
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หมวดที่ 13 
การชําระบัญชี 

 
ขอ 55. การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ

ชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลมและให 
คณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแตการชําระบัญชีแลวเสร็จ  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 56. สมาชิกตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจด-

ทะเบียนแลว พ.ศ. 2552 และ ขอบังคับกองทุนฯ พ.ศ. 2554 ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพดวยเหตุลาออกจากกองทุน 
ใหสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนฯ ไดอีกครั้งภายใน 90 วัน นับตั้งแตขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช 

 
  ประกาศ ณ วันที ่14  กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (รองศาสตราจารยสมหมาย ปรีเปรม) (รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร)                                                                       
  ประธานคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูแทนกรรมการกองทุนฝายสมาชิก 
  สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน    


