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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”๒ หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

“กองทุนนายจางเดียว”๓ หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อลูกจางของ
นายจางเพียงรายเดียว 

“กองทุนหลายนายจาง”๔ หมายความวา กองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อลูกจางของ
นายจางหลายราย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๒๓/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุนนายจางเดียว” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียง

ชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําวา “กองทุนหลายนายจาง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 
 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการ
ทํางาน  ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่อ
อยางใด แตไมรวมถึงคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่
นายจางหักไว หรือจายเพิ่มเติมใหแกลูกจางเพื่อประโยชนในการทํางาน 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไมวาการตกลงนั้นจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ไมวาจะ
มีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“นายทะเบียน”๕ หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 

มาตรา ๕๖  กองทุนจะมีข้ึนไดตอเมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งข้ึนและได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย ออกจากงาน 
หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไว
ในขอบังคับของกองทุนนั้น  ทั้งนี้ จะจัดตั้งเปนกองทุนนายจางเดียวหรือกองทุนหลายนายจาง ซึ่ง
อาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได 

 
มาตรา ๖  เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา ๕ แลว 

ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



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 
 

เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ประสงคจะใหเปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗  กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗/๑๗  กองทุนประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม 
(๔) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) ทรัพยสินที่เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุน 
(๖) ทรัพยสินของลูกจางที่โอนยายมาทั้งจํานวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ทั้งนี้ การโอนทรัพยสินดังกลาวเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(๗) ทรัพยสินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘  ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๖ และมีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมาย
หรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนใหแกกองทุนนั้น 

ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙  ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซึ่งจด

ทะเบียนแลว” ตอทาย 
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๓) วัตถุประสงค 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตอง

จายเขากองทุน 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะ

ไดรับ 

                                                 
๗ มาตรา ๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (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 
 

(๘)๘ ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อ
ลูกจางส้ินสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕  ทั้งนี้ ขอกําหนดนั้นจะตองไมตัดสิทธิ
ของลูกจาง โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน 
(๑๐)๙ ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุม

สมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจางในกรณีที่เปนการจัดตั้งกองทุนที่กําหนดให
มีนโยบายการลงทุนหลายนโยบาย หรือกองทุนหลายนายจาง 

(๑๑) รายการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจด

ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะ
ไดรับจดทะเบียนแลว 

 
มาตรา ๑๐๑๐  ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดย

ใหนายจางหักจากคาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดในขอบังคับ
ของกองทุน แตขอบังคับนั้นจะตองกําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวา
รอยละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวน
ลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง 

ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนใน
อัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได 

ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการ
จายคาจาง ในกรณีที่นายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ให
นายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวน
เงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น 

 
มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจาง

เลือกตั้งและผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและเปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือ
การนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการ
แทนก็ได 

                                                 
๘ มาตรา ๙ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๙ (๑๐) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุน
นําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปล่ียนกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การจัดการกองทุน 
   

 
มาตรา ๑๒๑๑  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่กํากับและควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหหนวยงานใด

ในสังกัดปฏิบัติหนาที่แทน และจะมอบหมายใหแตงตั้งพนักงานของหนวยงานนั้นเปนพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๑๒  ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดการกองทุน

และมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริงและทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได 
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาผูจัดการกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจ

เปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการ
กระทํานั้นหรือส่ังถอดถอนผูจัดการกองทุนได 

 
มาตรา ๑๒ ตรี๑๓  ใหนายทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

จัดการกองทุนเสนอตอรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง 
เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและควบคุมใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีอาจสั่งใหนายทะเบียนรายงานผลการดําเนินงานหรือช้ีแจงขอเท็จจริง
ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดเพิ่มเติมก็ได 

 
มาตรา ๑๓๑๔  การจัดการกองทุนจะตองดําเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใชนายจางและ

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



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 
 

มาตรา ๑๔๑๕  ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับ
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยดวย 

 
มาตรา ๑๕  ใหนายจางแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่น

ของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 
มาตรา ๑๖๑๖  ในการลงทุนหรือหาผลประโยชนของกองทุน ใหผูจัดการกองทุน

นําเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจางไดแสดง
เจตนาไว ในกรณีที่ลูกจางไมแสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ใหลงทุนหรือหาผลประโยชน
ตามนโยบายเดิมหรือนโยบายที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๗๑๗  ใหผูจัดการกองทุนจัดทําบัญชีเพ่ือแบงแยกทรัพยสินของกองทุน

ทุกกองทุนโดยใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีกองทุนหลายนายจาง ใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตาม

สวนไดเสียของลูกจางแยกตามรายนายจาง  ทั้งนี้ รายไดและคาใชจายของกองทุนดังตอไปนี้ ให
นํามาคํานวณเพื่อบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในบัญชีของลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 

(ก) เงินเพิ่มที่นายจางจายเขากองทุน 
(ข) เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่ลูกจางซึ่งส้ินสมาชิกภาพไม

มีสิทธิไดรับและขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเปนของกองทุน 
(ค) คาเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนตองชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง

ศาล 
(ง) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคสี ่
(จ) รายไดหรือคาใชจายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(๒) กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ใหจัดทําบัญชีแยกทรัพยสินของแต
ละนโยบายการลงทุนออกจากกัน  ทั้งนี้ รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นหากเปนผลมาจากการจัดการ
ลงทุนตามนโยบายการลงทุนใด ใหบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุน
นั้น สวนรายไดและคาใชจายอื่นใหกระจายรายไดและคาใชจายนั้นตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสิน
ของแตละนโยบายการลงทุนและบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น 

 
                                                 

๑๕ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๖ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๑๗ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



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 
 

มาตรา ๑๘๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๒๐  ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนกอนครบกําหนด

สัญญา เมื่อ 
(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง 
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน 
(๓) กองทุนหรือผูจัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ 
(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ 
 
มาตรา ๒๑๒๑  ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนตาม

มาตรา ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูจัดการกองทุนเดิมพนตําแหนง และใหแจงการแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหม
แกนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่แตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๒  ลูกจางและนายจางจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ 

สํานักงานกองทุนไดในเวลาเปดทําการ 
 

หมวด ๓ 
การจายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน 

   
 

มาตรา ๒๓๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจางส้ิน
สมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจาง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓/๑ 
โดยใหจายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๒ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึง
ไดรับเงินจากกองทุนไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือได
กําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสาม
สวน 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 
ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายกอนใหแบง

เงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง 
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาท

ตามกฎหมายแลวใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน 
 
มาตรา  ๒๓/๑๒๓  ในกรณีที่ เปนกองทุนหลายนายจาง การคํานวณเงิน

ผลประโยชนเมื่อลูกจางส้ินสมาชิกภาพ ใหผูจัดการกองทุนคํานวณเงินผลประโยชนของลูกจาง
ดังกลาวจากบัญชีสวนไดเสียของบรรดาลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 

ในกรณีที่เปนกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน การคํานวณเงินผลประโยชน
ของลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพ ใหผูจัดการกองทุนคํานวณจากทรัพยสินในบัญชีของนโยบายการ
ลงทุนที่ลูกจางรายนั้นมีสวนไดเสีย 

 
มาตรา ๒๓/๒๒๔  เมื่อลูกจางรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน หากลูกจางรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุน
เปนงวด ใหผูจัดการกองทุนจายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจาง โดยลูกจางรายนั้นยังคงเปน
สมาชิกของกองทุนตอไปไดตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตลูกจางรายนั้นและ
นายจางไมตองจายเงินสะสมหรือเงินสมทบสําหรับลูกจางรายนั้นอีก  ทั้งนี้ การรับเงินจากกองทุน
เปนงวดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๓/๓๒๕  เมื่อลูกจางรายใดส้ินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไมวาดวย

เหตุใด ลูกจางรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะไดรับไวในกองทุน และคงการเปนสมาชิก
ตอไป โดยลูกจางและนายจางไมตองจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน  ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนโดยระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับดังกลาวตองไมนอยกวาเกา
สิบวันนับแตวันที่ออกจากงาน 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๔ มาตรา ๒๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ มาตรา ๒๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔๒๖  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๒ และ

มาตรา ๒๓/๓ ไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๒๕  กองทุนยอมเลิก เมื่อ 
(๑) นายจางเลิกกิจการ 
(๒) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๓) มีกรณีที่ขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก หรือ 
(๔)๒๗ นายทะเบียนสั่งใหเลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งข้ึนโดยมีนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่นายจางบางราย

เลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุนไมเปนเหตุใหกองทุนตองเลิก เวนแตขอบังคับของกองทุน
กําหนดใหเลิก 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว และจัดใหมีการชําระบัญชี
กองทุนเฉพาะสวนทรัพยสินของนายจางและลูกจางของนายจางนั้นตามวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของกองทุน เมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เสร็จการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๒๖๒๘  เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ให

คณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กองทุนเลิกและให
คณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการชําระบัญชีภายในสามสิบวัน และใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันที่กองทุนเลิก เวนแตกรณีจําเปนนายทะเบียนจะอนุมัติใหขยายเวลาออกไปได
ตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๗๒๙  นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิก

กองทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงค 

หรือขัดตอกฎหมาย 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๒๙ มาตรา ๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปได ไมวา
เพราะเหตุใด 

เมื่อนายทะเบียนสั่งใหเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการชําระบัญชีและให
นายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชี 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ใหนายทะเบียนประกาศการเลิก

กองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปดประกาศไวที่สํานักงานของกองทุนหรือที่ทําการของนาย
ทะเบียน 

 
มาตรา ๒๙  การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจาํกัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจะจายเงินใหแกลูกจาง
บางสวนกอนก็ได และเมื่อไดชําระบัญชีแลว ใหจายเงินทั้งหมดที่คางชําระแกลูกจางใหเสร็จภายใน
เวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี ถามีเงินเหลืออยูใหจัดการตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของกองทุน 

คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการจัดการกองทุน ใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสํานักงานของกองทุนหรือของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบ

กิจการสินทรัพยและหนี้สินของกองทุนในเวลาทํางานปกต ิ
(๒) ส่ังใหกรรมการ ผูจัดการกองทุน หรือเจาหนาที่ของกองทุนซึ่งมีหนาที่

เก่ียวของกับการจัดการกองทุนสงหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของกองทุน 
(๓) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๒) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับ

การจัดการกองทุน 
 
มาตรา ๓๑๓๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

แกบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศ
กําหนด 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๒  กองทุนใดไมใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 

นําหนา และ “ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชช่ือเปนอักษรตางประเทศแตไมใชคําซึ่งมี
ความหมายดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจ
ของกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๓๓  ผูใดใชช่ือซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 

นําหนา และ “ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชช่ือเปนอักษรตางประเทศซึ่งมีความหมาย
ดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปน
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหา
รอยบาท จนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๓๔๓๑  คณะกรรมการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๖ หรือแตงตั้งบุคคลซึ่งไมมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๓ เปนผูจัดการกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๕๓๒  ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๒ ทวิ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ หรือมาตรา 
๒๓/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๖๓๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๗  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๘ ๓๔ (ยกเลิก) 

                                                 
๓๑ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙๓๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ ให

ถือวากรรมการทุกคนเปนผูกระทําความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับกรรมการ
อ่ืน หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๔๒  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมี

อํานาจเปรียบเทียบไดตามมาตรา ๓๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่ง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบคดีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม

คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
 
มาตรา ๔๓  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดสงเร่ือง

ใหคณะกรรมการทําการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่กระทําความผิด เปน
อันขาดอายุความ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

                                                                                                                                            
๓๔ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๕ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมให
มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพ่ือประสงคจะให
เปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑการดําเนินการและ
จัดการกองทุนเพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๓๖ 
 

มาตรา ๑๕  ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่ลูกจางและ
นายจางตกลงกันจัดตั้งข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจัดการกองทุนดังกลาวไดตอไปอีก
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการกองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวที่ใช
บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับกับผูจัดการกองทุนในระหวางเวลา
ดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตาม
วรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขใหผูจัดการกองทุนตอง
ปฏิบัติเพ่ิมเติมได 

ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยอยูแลว และกองทุนประสงคที่จะใหผูจัดการกองทุนนั้นจัดการกองทุนตาม
บทบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหผูจัดการกองทุนยื่นคําขอตอนายทะเบียนและเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะ
ดําเนินการตามที่ย่ืนขอได 

 
มาตรา ๑๖  ผูจัดการกองทุนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗  ความผิดตามมาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม

มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 
มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวงที่เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จัดการกองทุน ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําส่ัง และ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุน ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๙/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการกองทุนดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานและหลักการเดยีวกนักบั
การจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งเพ่ือบรรเทาภาระการจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
นายจางและลูกจางใหนอยลง สมควรปรับปรุงอํานาจของรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการกํากับ
ดูแลการจัดการกองทุนใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและกําหนดใหการจัดการกองทุนดังกลาวอยูภายใต
บังคับบทบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม โดยกําหนดใหโอนยายทรัพยสินของลูกจางในกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพได และกําหนดใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีนโยบาย
การลงทุนหลากหลายเพื่อใหสมาชิกไดเลือกตามความตองการ รวมทั้งกําหนดใหลูกจางที่ส้ิน
สมาชิกภาพเนื่องจากออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวในกองทุ และลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพเนื่องจาก
การเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนงวด โดยลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพ
เพราะเหตุดังกลาวยังคงเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไปได แตไมตองจายเงินสะสม
และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีก  ทั้งนี้ เพ่ือสรางความตอเนื่องของการออมเงินโดย
ผานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หนา ๖/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


