
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖๙ วรรคสาม และมาตรา ๗๐ แหง

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหจัดการกองทนุ

สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือไดรับอนุญาตใหจัดการกองทุน
สวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือประกาศของคณะปฏิวัติ 

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ข้ึน ซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 

“ตราสารแสดงสิทธิในหนี”้ หมายความวา พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 
หุนกู รวมทั้งตราสารอื่นๆ ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

“บริษัทจัดการกองทุน” หมายความวา สถาบันการเงินที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดการกองทุน 

“กองทุนยอย” หมายความวา เงินของกองทุนที่แบงออกเปนสวนยอยเพ่ือให
บริษัทจัดการกองทุนแตละรายรับไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน 

“บริษัทเงินทุน” หมายความวา บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

“หนวยลงทุน” หมายความวา หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“หลักทรัพย” หมายความวา ทรัพยสินและใหหมายความรวมถึงหลักทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐ ก/หนา ๗/๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๓  เงินของกองทุนใหนําไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูง ไมนอยกวา

รอยละหกสิบของเงินของกองทุน และจะนําไปลงทุนในหุน หุนกู หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทใดเกินกวารอยละสิบของเงินของกองทุน หรือ
เกินกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดมิได 

การลงทุนในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกบริษัทตองไมเกินรอยละสามสิบหาของเงินของกองทุน๒ 

 
ขอ ๔  คณะกรรมการอาจแบงเงินของกองทุนออกเปนกองทุนยอย โดยแตละ

กองทุนยอยใหมีมูลคาตามที่กําหนดก็ได 
ในการจัดการเงินของกองทุน คณะกรรมการอาจให กบข. ดําเนินการจัดการเอง 

หรือมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการเงินของกองทุนยอยกองทุนหนึ่งหรือหลาย
กองทุนก็ได 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูจัดการ

เงินของกองทุนยอยใหบริษัทจัดการกองทุนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(๑) บริษัทจัดการกองทุนจะนําเงินของกองทุนยอยไปซื้อหุน หุนกูแปลงสภาพ

เปนหุนสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทจัดการกองทุนนั้นมิได 
(๒) ตองลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ ไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุนยอย 
(ก) เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
(ข) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผู

ออก 
(ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและ

ดอกเบี้ย 
(จ) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญา

ใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(ฉ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเปนผูออก 
(ช) ตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทยเปนผูออก รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(ซ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ ได รับการจัดอันดับอยูในระดับตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิใน

                                                 
๒ ขอ ๓ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน

ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนี้ที่ออก อาวัลหรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนโดยบริษัทที่ไดรับการจัดอันดับอยู
ในระดับที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยลงทุน
ไดไมเกินรอยละสิบของเงินของกองทุนยอย หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

การจัดอันดับความนาเช่ือถือตาม (ซ) จะตองกระทําโดยสถาบันจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือของตางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฌ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่มีการประกันการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ย
เต็มจํานวนของบริษัท หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

ในกรณีที่เปนการสมควร คณะกรรมการอาจใหลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยตาม 
(ก) ถึง (ฌ) นอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุนยอยก็ได แตเมื่อรวมกับสวนที่ กบข. เปน
ผูดําเนินการจัดการเองตองไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินของกองทุน 

(๓) บริษัทจัดการกองทุนอาจนําเงินของกองทุนยอยไปลงทุนในหลักทรัพยอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ได ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(ก) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณนอกจากตราสารตาม (๒) (ค) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูออก 

(ข) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน 
(ค) หุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
(ง) หุนกูหรือหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ นอกจากตราสารแสดงสิทธิในหนี้

ตามที่ไดกําหนดไวแลวในขออ่ืน 
(จ) บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเปนผูออก 
(ฉ) ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูรับรอง สลัก

หลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูสลักหลัง 
หรือรับอาวัลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(ช) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพยจํากัดเปน
ผูออก 

(ซ) อสังหาริมทรัพย ใหลงทุนไดไมเกินรอยละแปดของเงินของกองทุน โดย
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขดวยก็ได๓ 

(ฌ) หลักทรัพยอ่ืนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอาจกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติดวยก็ได 

(๔) บริษัทจัดการกองทุนอาจนําเงินของกองทุนยอยไปทําธุรกรรมดังตอไปนี้ได 
                                                 

๓ ขอ ๕ (๓) (ซ) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ซึ่งหลักทรัพยตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(ข) ยืมหรือใหยืมหลักทรัพย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซึ่งกระทําผานระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝาก
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และการยืมหลักทรัพย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
ขอ ๖๔  การจัดการเงินของกองทุนที่ กบข. ดําเนินการจัดการเอง ใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) การลงทุนในประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๕ 
(๒) การลงทุนในตางประเทศ ใหลงทุนไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินของ

กองทุน ทั้งนี้ การกําหนดประเภทหลักทรัพยที่ลงทุนไดและการแยกประเภทหลักทรัพยที่มีความ
มั่นคงสูงและหลักทรัพยอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๗  การตีราคาหลักทรัพยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ 

๕ ใหถือราคาทุนรวมทั้งคาใชจายที่จายไปเพื่อใหไดหลักทรัพยนั้นมา โดยใหมีการปรับราคา
หลักทรัพยอยางนอยทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
ขอ ๘๕  การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยนอกจากหลักทรัพยจดทะเบียนตามขอ ๕ (๒) (ข) และ (ค) ตองกระทําใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๙  การจัดการกองทุนนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๕ คณะกรรมการอาจ

มอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนดําเนินการดังตอไปนี้ก็ได 
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก จํานอง ปลดจํานองใหแกผูจํานอง หรือโอนสิทธิ

จํานองอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 
(๒) กอตั้ งห รือระ งับทั้ งหมดหรือบางส วน  ซึ่ งทรัพยสิทธิ อันเกี่ ยวกับ

อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายอื่น 
(๓) จําหนายหรือทําขอผูกพันที่จะใหจําหนายไปซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะมุงกอตั้ง 

หรือโอนไปซึ่งทรัพยสิทธิในที่ดิน หรือที่จะใหที่ดินปลอดจากทรัพยสิทธิดังกลาว 

                                                 
๔ ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป หรือใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพย 
(๕) ขายหรือแลกเปล่ียนสังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสาร

แสดงกรรมสิทธิ์ 
 
ขอ ๑๐  เงินสํารองตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหนําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน แต
หากขณะใดขณะหนึ่งไมมีตราสารดังกลาวใหลงทุน คณะกรรมการจะประกาศกําหนดใหนําเงินของ
กองทุนไปลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ ๕ ก็ได 

 
ขอ ๑๑  ในกรณีที่ปรากฏวาบริษัทจัดการกองทุนใดไดจัดการเงินของกองทุนยอย 

ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ ๓ และขอ ๕ ใหบริษัทจัดการกองทุนนั้น
ดําเนินการแกไขใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาวโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแต
วันที่ไมเปนไปตามนั้น 

 
ขอ ๑๒  ใหกําหนดคาใชจายในการดําเนินการจัดการกองทุนไว ดังตอไปนี้ 
(๑) คาตอบแทนสําหรับบริษัทจัดการกองทุนปละไมเกินรอยละ ๒.๕ ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนยอยที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกองทุน 
(๒) คาธรรมเนียมและคาอากรแสตมปตามที่จายจริง 
 
ขอ ๑๓  ใหบริษัทจัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนประจําเดือน

ตอคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่จะตองรายงาน โดย
ใหย่ืนตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนกําหนด 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมากตรา ๖๙ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหคุณสมบตัขิองผูรับ
ดําเนินการ วิธีดําเนินการ และคาใชจายในการดําเนินการหาประโยชนของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๗๐ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหเงินของกองทุนใหลงทุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยที่หลักเกณฑในการนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปลงทุนหา
ผลประโยชนยังไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
และเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยกําหนดให
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีอํานาจกําหนดสัดสวนในการนําเงินของกองทุน
ไปลงทุนในหลักทรัพยบางประเภท และเพ่ิมประเภทหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกองทุนอาจเลือก
ลงทุนได ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ได
กวางขวางย่ิงข้ึน รวมทั้งมีการกําหนดขอบเขตและประเภทของหลักทรัพยที่จะนําเงินของกองทุน
ไปลงทุนและกําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนทําธุรกรรมบางประเภทเพิ่มเติมไดเพ่ือใหกองทุน
ลงทุนไดกวางขวางยิ่งข้ึน และปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนในการจัดการกองทุน
ใหเปนธรรมมากขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการใน
การนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปลงทุนหาผลประโยชนตามที่กําหนดในขอ ๖ 
และขอ ๘ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการในการนําเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปลงทุนหาผลประโยชนโดยใหสามารถนํา
เงินของกองทุนไปลงทุนในตางประเทศได และใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการลงทุนเพื่อใหกองทุนลงทุนไดอยางกวางขวาง
ย่ิงข้ึน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนไดเพ่ือใหกองทุนสามารถทําการซื้อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
และเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หนา ๖๐/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการใน
การนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ไปลงทุนหาผลประโยชนตามที่กําหนดในขอ ๓ 
ขอ ๕ และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปลงทุนหาผลประโยชน 
โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตลอดจนเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการลงทุนและเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปลงทุนหาผลประโยชนตามที่กําหนดในขอ ๓ 
และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงิน
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไปลงทุนหาผลประโยชน โดยเพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ตลอดจนเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวในการลงทุนและเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

 
 

กีรติกิติ์/ปรับปรุง 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ 

 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๗ ก/หนา ๔/๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๕๑/๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


