
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 
 

ระเบียบสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
วาดวยการปฏบิัติราชการเพื่อประชาชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานเศรษฐกิจการคลังวาดวย

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ ในสวนที่ เ ก่ียวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอ ๙ จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง วาดวยการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ  ๓  ใหยกเลิกความใน หมวด ๑ แหงระเบียบสํานักงานเศรษฐกิจการคลังวา

ดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด ๑ 
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา 

การขอจดทะเบียนกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

ขอ ๔  ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐  กําหนดใหลูกจางและนายจางที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว ตองมี
ขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอนาย
ทะเบียน (ซึ่งไดแกผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานหลักจากได
รับคําขอจดทะเบียนกองทุนจะเปนดังนี ้

(๑) ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ซึ่งมีรายการและเอกสารหลักฐานตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มอบหมาย (๒ วันทําการ) 

(๒) พิจารณาตรวจสอบความครบถวนและถูกตองขอขอบังคับของกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ (๓ วันทําการ) 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๕๘ ง/หนา ๓๕/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ 



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 
 

(๓) ทําบันทึกผานผูบังคับบัญชา ไปตามลําดับชั้นจนถึงนายทะเบียนเพื่อใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน (๘ วันทําการ) 

(๔) ทําหนังสือแจงการรับจดทะเบียบไปยังคณะกรรมการกองทุนผูขอจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (๗ วันทําการ) 

ข้ันตอนตั้งแต (๑) - (๔) ใชระยะเวลาประมาณ ๒๐ วันทําการซึ่งระยะเวลา
ดําเนินการตามที่กําหนดนี้ เปนการดําเนินการตอ ๑ เร่ือง และไมมีขอขัดของใดๆ ทั้งส้ิน” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในหมวด ๒ แหงระเบียบสํานักงานเศรษฐกิจการคลังวา

ดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด ๒ 
การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา 

การขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคบัของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

ขอ ๕  ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
กําหนดใหการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียน
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจด
ทะเบียนแลว ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานหลังไดรับคําขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับจะเปนดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของรายการในขอบังคับของกองทุนที่
ขอแกไขเพิ่มเติมซึ่งจะตองไมขดตอพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ (๓ วันทําการ) 

(๒) ทําบันทึกผานผูบังคับบัญชา ไปตามลําดับชั้นจนถึงนายทะเบียนเพื่อใหนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ  (๘ วันทําการ) 

(๓) ทําหนังสือแจงการรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับไปยัง
คณะกรรมการกองทุน (๗ วันทําการ) 

ข้ันตอนตั้งแต (๑) - (๓) ใชระยะเวลาประมาณ ๑๘ วันทําการซึ่งระยะเวลา
ดําเนินกามตามที่กําหนดนี้ เปนการดําเนินการตอ ๑ เร่ือง และไมมีขอขัดของใดๆ ทั้งส้ิน” 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สุทธิพันธุ นิมมานเหมินท 

รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 


