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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ  ๑   การยื่นคํ าขอจดทะเบียนกองทุนที่ ไ ด้จัด ต้ังขึ้ นตามมาตรา  ๕  ให้

คณะกรรมการกองทุนยื่นคําขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๔ ต่อนายทะเบียน 
 
ข้อ ๒  เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่ได้จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ 

(พ.ศ . ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุนพร้อมทั้งยื่นคําขอ
นําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวเข้ากองทุน กับเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๔ ต่อนาย
ทะเบียนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนทั้งหมดใน
ครั้งเดียว 

 
ข้อ ๓  เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสํารองไว้และหรือที่

ลูกจ้างได้สะสมไว้แยกต่างหากจากเงินอื่น ๆ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ซึ่งได้จัดต้ังขึ้น
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุน พร้อมทั้งยื่น
คําขอนําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างดังกล่าวเข้ากองทุน กับเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๔ 
ต่อนายทะเบียนภายในสามปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด
ในครั้งเดียวหรือจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนภายในสิบครั้งหรือสิบรอบระยะเวลาบัญชีโดยแต่ละครั้งหรือ
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต้องจ่ายสมทบอย่างน้อยเท่ากับจํานวนเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างทั้งหมด
หารด้วยจํานวนปีก็ได้ 

 
ข้อ ๔  คําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพต้องมีรายการและเอกสารหลักฐาน

ตามที่ผู้ อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายการและเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ปี ที่ย่ืนคําขอ 
(๒) จํานวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างที่ตกลงกันจัดต้ัง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๐๐/หน้า ๓๐๗/๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กองทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกองทุนเริ่มแรก 
(๓) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี 
(๔) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุน และสาระสําคัญของสัญญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างกองทุนกับผู้จัดการกองทุน 
(๕) ข้อบังคับของกองทุน 
 
ข้อ ๕  การยื่นคําขอจดทะเบียนกองทุนตามกฎกระทรวงนี้ ให้ย่ืน ณ สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ประมวล  สภาวสุ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้การยื่นคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพต่อนาย
ทะเบียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมภิญา/แก้ไข 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 


