
 
สรุปสาระส าคัญ สิทธิประโยชน์ ระบบการสมัคร และระบบการหกัเงนิสะสม/สมทบ 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) 
 
  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
1. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทนุเลีย้งชีพคือ กองทนุท่ีนายจ้างและลกูจ้างร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ เงินของกองทนุมาจากเงินที่
ลกูจ้างจ่ายสว่นหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกสว่นหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" โดยมีการสะสมและสมทบ
เข้ากองทนุทกุเดือน ตามอตัราที่กฎหมาย และตามที่กองทนุจะก าหนด 
 

2. การด าเนินการ มีคณะกรรมการกองทนุ (ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง) เป็นผู้ก ากบัดแูลด้านการบริหารจดัการ 
โดยน ากองทนุไปจดทะเบียนกองทนุกบั ก.ล.ต. และจ้างบริษัทจัดการกองทนุเป็นผู้น าเงินไปหาประโยชน์  สมาชิกจะได้รับ
ผลประโยชน์เมื่อพ้นจากงาน หรือเสยีชีวิต โดยจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ทัง้จ านวน สว่นเงินสมทบและผลประโยชน์จะ
ได้รับตามเง่ือนไขที่กองทนุก าหนด  
 

3. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการหกัเงินสะสมเข้ากองทนุทกุเดือน และติดตามรายงานผลทางการเงิน  
ที่บริษัทจดัการจะรายงานทกุรอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี เข้าร่วมประชุมสามญั เข้าร่วมในการคดัเลือกกรรมการ และติดตาม
การด าเนินงานของคณะกรรมการและบริษัทจดัการ 
 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินท่ีสง่เข้ากองทนุ และผลประโยชน์จากการลงทนุ จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันี ้

4.1 เงนิสะสม น ามาหกัลดหยอ่นภาษีได้ตามกฎหมาย 

          4.2 เงินที่ได้รับเม่ือสิน้สุดสมาชิกภาพ เงินสะสมได้รับยกเว้นภาษี  สว่นเงินผลประโยชน์ของเงินสะสม      
และเงินสมทบรวมทัง้เงินผลประโยชน์ของเงินสมทบ จะได้รับสทิธิทางภาษีตามเง่ือนไขดงันี ้

         (1) กรณีลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ มีเวลาการท างานน้อยกว่า 5 ปี ต้องน าไปค านวณ   

เพื่อเสียภาษีทัง้จ านวน  แต่หากมีเวลาการท างานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป สามารถเลือกเสียภาษีแยกต่างหากจากเงินได้ประเภทอื่น 
โดยมีสิทธิหกัค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาท คูณด้วยจ านวนปีที่ท างาน เหลือเท่าใดหกัได้อีกคร่ึงหนึ่ง แล้วน าที่เหลืออีกคร่ึงไป
ค านวณภาษีตามอตัราภาษีทัว่ไป 

          (2) กรณีออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ กรณีเกษียณโดยมีอายตุัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป และ            
มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทนุตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไปจะได้รับการยกเว้นภาษีทัง้จ านวน  แต่หากเกษียณโดยมีอายไุม่ถึง 55 ปี 
หรือเกษียณโดยมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทนุไมถ่ึง 5 ปี ให้ค านวณภาษีตาม (1) 
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กองทนุส ารองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1. ที่มา/หลักการ: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้ปฏิบตัิงานซึ่งได้อุทิศตนปฏิบตัิงานมาเป็น
ระยะเวลาหนึง่ สมควรจะได้รับการดแูลภายหลงัออกจากงาน  จึงได้ด าเนินการจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพโดยออกข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2556 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 12  พฤศจิกายน 2558  โดยจดทะเบียนกองทุนกับ ก.ล.ต. เข้าร่วมในกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ เค มาส เตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และจ้างบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
กสกิรไทย จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทนุ 

 เน่ืองจากเป็นสิทธิและความสมัครใจของพนักงานฯ เองที่จะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก กช.มช.  ดังนัน้ 
พนักงานฯ ควรศึกษาและท าความเข้าใจหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับ กช.มช. ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก   
 

2. หลักการที่ส าคัญของข้อบังคับกองทุนส ารองเลีย้งชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

     2.1 สมาชิก ผู้ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า  (กลุ่มผู้ เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการและลกูจ้างประจ า (กลุม่ A B และ C)  กลุม่ที่บรรจุตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลยั พ.ศ.2530 และ พ.ศ.3551 (กลุม่  D 
และ E) และกลุม่ที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั  (กลุม่ F))  

ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่ วคราวที่ มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ (เพิ่ มเติมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน  2558) 

  หมายเหตุ : พนักงานฯ ช่ัวคราว สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

      2.2 อัตราเงนิสะสม/สมทบ  
(1) อตัราเงินสะสมร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558)  

(2) อตัราเงินสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยเงินสะสมหกัจากเงินเดือนพนกังานฯ  สว่นเงิน
สมทบ กลุม่ A B และ C หกัจากเงินกองทนุสวสัดิการพนกังาน  สว่นกลุม่ D E และ F และพนกังานฯ ชัว่คราว หกัจากเงิน
รายได้ของสว่นงาน  

หมายเหตุ: ช่วงเวลาการเลือกอัตราจ่ายเงนิสะสมที่มากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
1. ผู้ จะสมัครสมาชิกใหม่ เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ ในระหว่างจัดการระบบ กช.มช. เ พ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงระบบการเลือกจ่ายเงินสะสมมากกว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบ  ซึ่งจะสามารถเปิดให้ผู้สมัครใหม่ได้เลือกได้
ต้ังแต่วันที ่16 พฤษภาคม 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

2. ส าหรับสมาชิกเก่า ก็สามารถเปล่ียนอัตราเงินสะสมดังกล่าว ตามหมายเหตุ 1 โดยให้ด าเนินการตาม
ช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน (หัวข้อ 2.5) 

      2.3. ผลประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์  เงินสมทมทบและผลประโยชน์ เมื่อ
ออกจากงาน ดงันี ้

2.3.1 เงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ได้รับเต็ม 100%  
2.3.2 เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ ได้รับในอตัราดงันี ้

                ก. สมาชิกท่ีพ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุดังตอ่ไปน้ี ได้รับเต็มจ านวน 

         (1) เสยีชีวิต 
         (2) ทพุพลภาพอนัเป็นเหตใุห้พ้นจากงาน 
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         (3) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
         (4) ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

                                 (5) ครบเกษียณอายแุละไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาจ้าง 
 ข. กรณีนอกจากข้อ ก. เช่นลาออกจากสมาชิกและลาออกจากงาน หรือไม่ไดร้บัการต่อสญัญา

จ้าง ได้รับในอตัราดงันี ้
 (1) อายกุารเป็นสมาชิกน้อยกวา่ 4 ปี ได้รับ 20% 

           (2) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่4 ปีขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 6 ปี ได้รับ 40% 
           (3) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่6 ปีขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 8 ปี ได้รับ 60%  
           (4) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่8 ปีขึน้ไป แตไ่มถ่ึง 10 ปี ได้รับ 80%  
            (5) อายกุารเป็นสมาชิกครบ 10 ปีขึน้ไป ได้รับ 100%  
        มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่สมาชิกที่ถูก
ลงโทษไล่ออก หรือลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน  

 2.4 ผลประโยชน์ทางภาษี สมาชิกได้รับผลประโยชน์ทางภาษี (ตามหัวข้อความรู้เบือ้งต้น ข้อ 4) 

 2.5 แผนการลงทุน กช.มช.ก าหนดให้สมาชิกเลอืกแผนการลงทนุได้หลากหลาย จ านวน 10 แผน (เลือกได้คนละ 
1 แผน) ซึ่งจะแต่ละแผนจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกนั ผู้สมคัรจะต้องไปกรอกแบบประเมินความเสี่ยงในการเลือกแผนการ
ลงทนุที่เหมาะสมกบัตนเอง ในระบบ CMU MIS จากนัน้จึงจะเข้าไปเปลีย่นแผนการลงทนุ ตอ่ไป   

แผนการลงทุน กช.มช. 
 

ช่ือแผนการลงทุน 
 

แผนการลงทุน  
ระดับความเส่ียง 1103 

(%) 
2103 
(%) 

3103 
(%) 

4103 
(%) 

15103 
(%) 

6103 
(%) 

แผนท่ี 1 ตราสารหน้ีระยะสั้นภาครัฐ สถาบนัการเงิน 100%      นอ้ยมาก 
แผนท่ี 2 ตราสารหน้ี  100%     นอ้ยมาก 
แผนท่ี 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10   100%    นอ้ย 
แผนท่ี 4 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 25    100%   ปานกลาง 
แผนท่ี 5 ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกินร้อยละ 25     100%  ปานกลาง 
แผนท่ี 6 ตราสารทุน       100% สูงท่ีสุด 
แผนท่ี 7 ผสม หุ้นร้อยละ 30 (ตราสารหน้ี : ตราสารทุน = 70 : 30)  70%    30% ปานกลาง 
แผนท่ี 8 ผสม หุ้นร้อยละ 50 (ตราสารหน้ี : ตราสารทุน = 50 : 50)  50%    50% ปานกลาง 
แผนท่ี 9 ผสม หุ้นร้อยละ 70 (ตราสารหน้ี : ตราสารทุน = 30 : 70)  30%    70% สูง 
แผนท่ี 10 ผสม หุ้นร้อยละ 90 (ตราสารหน้ี : ตราสารทุน = 10 : 90)  10%    90% สูงท่ีสุด 

หมายเหตุ 
1. แผนที ่7-10 เป็นแผนทีเ่พ่ิมเข้ามาใหม่ จะเปิดให้เลือกได้ในปี 2559 เร่ิมในงวดทีจ่ะมีผลวันที ่1 กรกฎาคม 2559  

2. ในเบื้องต้นของการสมัครเป็นสมาชิกในคร้ังแรก ไม่แนะน าให้ผู้สมัครใหม่เลือกแผนการลงทุนทีมี่ความเส่ียงสูง    

3. สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงแผนการลงทุนได้ปีละ 2 คร้ัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ 

คร้ังที ่1  เข้าไปเปล่ียนแปลงในระบบช่วง 1-30 พ.ย.  โดยจะมีผลการเปล่ียนแปลงวันที ่1 มกราคม 

คร้ังที ่2 เข้าไปเปล่ียนแปลงในระบบช่วง 1-31 พ.ค. โดยจะมีผลการเปล่ียนแปลงวันที ่1 กรกฎาคม 

 4. รายการทีส่มาชิกสามารถเปล่ียนแปลงได้พร้อมกับการเปล่ียนแผนการลงทุน.- 

  (1) การเปล่ียนแปลงข้อมูลสมาชิก เช่น แก้ไขช่ือ นามสกุล เป็นต้น 

  (2) การเปล่ียนแปลงอัตราเงนิสะสมได้ต้ังแต่ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 

  (3) การเปล่ียนแปลงผู้ รับผลประโยชน์เม่ือสมาชิกเสียชีวิต 

  (4) การเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน 
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3. การสมัครเป็นสมาชิก  

วิธีการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิก กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรในระบบ CMU MIS โดยศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนและท าการประเมินแบบทดสอบความเสี่ยงการลงทุนในระบบ จากนัน้ ให้เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม
ส าหรับตนเอง  ระบุผู้จะรับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต และพิมพ์ใบสมคัรออกมาลงนามสง่ให้ส่วนงาน/หน่วยงานต้น
สงักดั เป็นผู้รวบรวมสง่ให้กองบริหารงานบคุคล  

 หมายเหตุ: แนวปฏิบัติส าหรับผู้จะสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. 
  (1) พนักงานฯ ช่ัวคราว เน่ืองจาก แต่ละส่วนงานเป็นฝ่ายก าหนดแนวนโยบายการจัดจ้างพนักงานฯ 

ช่ัวคราว โดยใช้เงนิรายได้ของแต่ละส่วนงานเอง   และจัดให้มีสวัสดิการเงินสะสม/สมทบ ในอัตราร้อยละ 4/5 ของค่าจ้าง  ดังน้ัน จึงให้
การจะสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ของพนักงานฯ กลุ่มน้ี เป็นเร่ืองทีต้่องได้รับความเหน็ชอบจากหัวหน้าส่วนงานก่อน (แสดงการยอมรับ
โดยการลงนามรับรองแนบท้ายแบบฟอร์มการสมัคร) 

  (2) ทุกคน  ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป 
แต่ถ้ายื่นใบสมัครหลังวันที ่๑๕ ของเดือนใดแล้ว ให้มีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปอีกหน่ึงเดือน”การหักเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุนฯ  
ให้เร่ิมต้ังแต่วันส้ินเดือนของวันเร่ิมเป็นสมาชิก  

 

4. แนวทางปฏิบัตทิี่เก่ียวข้อง 

 4.1 แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการเงนิสะสม/สมทบ           
ตามที่ ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ได้จัดให้พนักงานฯ ประจ ากลุ่ม D E และ F และพนักงานฯ ชั่วคราว ได้รับสวัสดิการเงิน

สะสม/สมทบ ในอัตราร้อยละ 4/5 ของค่าจ้าง นั้น เนื่องจาก ข้อ 48 วรรคสามแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2553  ก าหนดว่า “ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีการหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เป็นเงินสะสมและมหาวิทยาลัยจ่ายเพิ่มเป็นเงินสมทบ หากผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้มีสิทธิได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ ส าหรับผู้ที่ถูกลงโทษ

ไล่ออกมีสิทธิได้รับเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ” และข้อ 15 วรรคสองแห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) “ให้ส่วนงานอาจก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้อง

ไม่เกินสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าพึงได้รับ” นอกจากนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 คร้ังที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 และคร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ได้เห็นชอบ

แนวทางให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการดังกล่าว กับพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าและชั่วคราวในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงให้

ทุกส่วนงาน/หนว่ยงาน ด าเนนิการตามแนวทางที่สภาฯ ได้เห็นชอบ กล่าวคอื  

(1) ผู้ท่ียังไม่สมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ให้ส่วนงาน/หน่วยงานด าเนินการหักเงินในระบบเดิมต่อเนื่องไป

จนกว่าจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

(2) ผู้ ท่ีสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ให้คืนเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ ส่วนเงินสมทบและ

ผลประโยชนท่ี์เกิดขึ้นแลว้และท่ีจะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต ยังคงเป็นส่วนของพนักงานฯ และให้คงไว้ในบัญชีของพนักงานฯ 

ตอ่ไปจนกวา่จะพ้นจากงาน  

(3) ผู้ใดสมัครเป็นสมาชิก กช.มช. ก็ให้สิ้นสุดสวัสดิการเงินสะสม/สมทบเดิม และหากลาออกจาก

สมาชิก กช.มช. แตไ่มล่าออกจากงานก็จะไมไ่ด้รับสวัสดกิารเงินสะสม/สมทบอกี 

4.2 แนวทางการแจ้งส้ินสุดสมาชิกของพนักงานฯ ช่ัวคราว 
  เนือ่งจากแตล่ะส่วนงานเป็นฝ่ายจัดจ้างพนักงานฯ ชั่วคราว ดังนั้น หากพนักงานฯ ชั่วคราวท่ีเป็นสมาชิก 
รายใดท่ีถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน จะต้องท าการแจ้งให้กองบริหารงานบุคคลเป็นการ

เร่งด่วน หรือโดยทันที เพื่อจะได้ด าเนินการกระบวนการสิ้นสุดสมาชิกภาพได้ทันก่อนท่ีระบบการหักเงินสะสม/สมทบ จะ

เกิดความเสียหาย ล่าช้า และแก้ไขยุ่งยาก  
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5. ระบบการสมัครสมาชิก และระบบการหักเงนิสะสม/สมทบส่งเข้ากองทุนฯ ประจ าเดือน   
  

ระบบการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระบบ CMU MIS 

 
 

                                
  
                           
 

                                                  
 

                             
 
 
 
                              

 
 
 

 หมายเหตุ: ห้ามขูด ขีด ลบข้อความใดๆ ในแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 

HR database                      

Log in และ กรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน 

 

บันทึกข้อมูล 

พมิพฟ์อร์มและลงนาม 

ส่งฟอร์มให้ HR ส่วนงาน/หนว่ยงาน 

HR ส่วนงาน/หนว่ยงานตรวจสอบข้อมูล/ส่งขอ้มูลเข้า

ระบบ พร้อมท้ังสง่ฟอร์มให้กองบริหารงานบุคคล 

-HR ส่วนกลาง ยืนยันข้อมูลการสมัคร 

-HR ส่วนกลาง ตรวจสอบการหกัเงนิเดอืน 

-รายช่ือสมาชิกกองทุน 

-รายงานการสง่เงินสะสม 

-ข้อมูลการหักเงนิเดอืน 
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Start 

กรอก/ตรวจสอบข้อมูลสว่นบุคคล 

เลอืกการลงทุน 

แสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน ์

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้

เจ้าหนา้ที่บุคคลของสว่นงาน/

หนว่ยงาน 

พมิพแ์บบฟอร์มใบสมัคร 

และลงนาม 

เจ้าหนา้ที่บุคคลของสว่นงาน/หนว่ยงาน

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอยีด

ให้กองบริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคลยนืยัน

สถานะการเป็นสมาชกิในระบบ 

CMU MIS และเสนอประธานฯ  

อนุมัตกิารเป็นสมาชกิ 

ส่งรายละเอยีดสมาชกิ 

ให้ผู้จัดการกองทุน 

ส่งรายละเอยีดการหักเงินสะสม/

สมทบให้กองคลัง 

End 

ด าเนินการโดยเจา้ของสทิธิ ใน

ระบบ CMU-MIS (พนักงานฯผูส้มัคร) 

-ด าเนนิการโดยเจ้าหนา้ที่บคุคล ในระบบ CMU-HR 

FLOW การด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกกองทุน

ฯ 
เงือ่นไข : 
     1. สรุปรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชกิกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ ส่งใหก้ับผูจ้ัดการกองทุน เปน็รายเดือน 

ผู้สมัครภายในวันที่ 15 ขอเดือนใด ให้มีผลในวันที่ 1 

ของเดือนถดัไป แตถ่้าย่ืนใบสมัครหลงัวันที่ 15 ของ

เดือนใดแล้ว ให้มีผลในวันที่ 1 ของเดอืนถัดไป อีกหนึง่

เดือน 

     2. เจ้าของสทิธิสามารถเปลี่ยนกองทุนปีละ 2 คร้ัง 

โดยมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งช่วงเวลาให้ทราบ ต่อไป 
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ล าดับการกรอกใบสมัคร ....................... 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชีพมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
       ส่วนงาน .................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................... 
วันที่................ เดือน ............................. พ.ศ. ............... 

เรียน  คณะกรรมการกองทุน 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า ......................................... นามสกลุ ..................................................   วนัเกิด  ............................บตัร
ประชาชนเลขที่ ....................................   เลขท่ีประจ าต าแหนง่ ...................................วนัที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั
ประจ า/ชั่วคราว..................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่ .......... ถนน ........................ ต าบล ........................... 
อ าเภอ ........................... จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย์ .........................ปัจจุบนัเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั
ประจ า/ชัว่คราว สงักดัหนว่ยงาน “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “นายจ้าง”  

2. การสมัคร ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิก “กองทุนส ารองเลีย้งชีพ” ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “กองทุน” และ
เลอืกนโยบายการลงทนุดงันี ้(เลอืกเพียงข้อเดียว) 
      (   ) 1. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครัฐ สถาบนัการเงิน) 
      (   ) 2. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ตราสารหนี)้ 
      (   ) 3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นไมเ่กิน 10%) 
      (   ) 4. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นไมเ่กิน 25%) 
      (   ) 5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ผสม หุ้นและ FIF ไมเ่กิน 25%) 
      (   ) 6. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบียนแล้ว (ตราสารทนุ) 
 (   ) 7. ผสม หุ้นร้อยละ 30 (ตราสารหนี ้: ตราสารทนุ = 70 : 30) 
 (   ) 8. ผสม หุ้นร้อยละ 50 (ตราสารหนี ้: ตราสารทนุ = 50 : 50) 
 (   ) 9. ผสม หุ้นร้อยละ 70 (ตราสารหนี ้: ตราสารทนุ = 30 : 70) 
 (   ) 10. ผสม หุ้นร้อยละ 90 (ตราสารหนี ้: ตราสารทนุ = 10 : 90) 
      กรณีข้าพเจ้ามีเงินที่โอนมาจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพเดิม ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้โอนเงินดงักลา่วเข้ามายงั
กองทนุภายใต้นโยบายการลงทนุเดียวกบันโยบายการลงทนุท่ีข้าพเจ้าเลือกไว้ข้างต้น 

3. การหักเงนิเดือน  ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหกัเงินเดือนของข้าพเจ้าในอตัราร้อยละ .....ตามที่ข้อบงัคบักองทนุก าหนด
เพื่อน าสง่กองทนุตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทนุ  โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกองทนุให้
เข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป 

 

 

 

 

ตัวอย่างใบสมัครสมาชิก กช.มช. 
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4. ผู้รับผลประโยชน์  หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้กองทนุจ่ายเงินตามจ านวนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากกองทนุให้แก่บคุคล
ผู้มีช่ือเป็นผู้ รับผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ นามสกุล  
ผู้รับผลประโยชน์ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

สัดส่วน  
(เฉพาะกรณี 

ระบุเงื่อนไขจ่ายตาม
ส่วน) 

1. .......................................... ......................................................................................... ......% 
2. .......................................... ......................................................................................... ......% 
3. .......................................... ......................................................................................... ......% 

รวม 100% 

5. เงื่อนไขการรับผลประโยชน์  ให้มีเง่ือนไขการได้รับผลประโยชน์ ดงันี ้(ให้ระบเุพียงข้อเดียว) 
 (   ) จ่ายตามสว่นเทา่ ๆ กนั    (   ) จ่ายตามสดัสว่นท่ีระบไุว้ในตารางด้านบน 

(   ) จ่ายตามล าดบัก่อนหลงั     (   ) อื่น ๆ โปรดระบ ุ............................................. 
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบเุง่ือนไขไว้ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ไมช่ดัเจนหรืออาจตีความได้หลายนยั ให้กองทนุจดัสรร
ให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ตามสว่นเทา่ ๆ กนั และในกรณีที่ผู้ รับผลประโยชน์คนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรม ให้กองทนุกระจายสว่นของ
ผู้ รับผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ที่ยงัมีชีวิตอยู่โดยใช้เง่ือนไขการรับผลประโยชน์เช่นเดียวกบัที่ข้าพเจ้าระบไุว้
ข้างต้น   

6. ค ายืนยัน  (1) ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์และระดบัความเสี่ยงของแต่ละนโยบายการลงทนุแล้ว 
และตกลงยอมรับความเสี่ยงของนโยบายการลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือก (2) ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ใน
ข้อบงัคบัของกองทุน และข้อบงัคบักองทุนเฉพาะส่วนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อบงัคบั
กองทนุ และข้อบงัคบักองทนุเฉพาะส่วนทัง้ที่มีผลใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุก
ประการ (3) ข้าพเจ้ารับทราบว่าประเภทนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหวัข้อการสมคัร ก าหนดขึน้เพื่อความสะดวกในการ
อ้างอิงเทา่นัน้ ทัง้นี ้นโยบายและการลงทนุของกองทนุจะถกูบริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั และจะ
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญา/ข้อตกลงระหวา่งกองทนุและบริษัทจดัการหลกัทรัพย์กองทนุกสกิรไทย จ ากดั  
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู้สมคัร 
       (....................................................................) 

 
7. การอนุมัติ  ได้ตรวจสอบแล้วและอนมุตัิให้เข้าเป็นสมาชิกกองทนุได้ ตัง้แตว่นัท่ี .................................................. 

ลงช่ือ .................................................................... 
       (....................................................................) 
   กรรมการกองทนุผู้มีอ านาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบหมาย 
               วนัท่ี .......................................... 

หมายเหตุ:   
1. ใหส้มคัรดว้ยตนเองโดยกรอกในระบบ CMU MIS เท่านัน้ โดยใหก้รอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมคัรออกมา   ลงนาม 

และส่งใหส่้วนงาน/หน่วยงาน เป็นผูร้วบรวมส่งใหก้องบริหารงานบคุคล  
2. ไม่รบัใบสมคัรทีไ่ม่ด าเนินการตามข้อ 1 


