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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห3งพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว6 ดังต3อไปน้ี 
 
ให6เพ่ิมความต3อไปน้ีเป9นข6อ ๓ ทวิ และข6อ ๓ ตรี แห3งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“ข6อ ๓ ทวิ  เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ6างท่ีมีลักษณะตามข6อ ๓ แต3ยังมิได6รับการจด

ทะเบียน หากประสงค=จะขอรับการจดทะเบียนเป9นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให6ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุนพร6อมท้ังย่ืนคําขอนําเงินทุนสํารองเลี้ยง
ชีพลูกจ6างเข6ากองทุนต3อนายทะเบียน ต้ังแต3วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ีกําหนดในข6อ ๓  

ข6อ ๓ ตรี  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใดท่ีได6จดทะเบียนไว6แล6วตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต3ยังมิได6ย่ืนคําขอนําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ6างท่ีมีลักษณะ
ตามข6อ ๓ เข6ากองทุน หากประสงค=จะนําเงินดังกล3าวเข6ากองทุน ให6ย่ืนคําขอต3อนายทะเบียน ต้ังแต3
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ โดยจะต6องนําเงินท้ังหมดเข6ากองทุนในคร้ัง
เดียว” 

 
 

ให6ไว6 ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
บดี  จุณณานนท= 

รัฐมนตรีว3าการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล3ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๔๐ ก/หน6า ๑๖/๒๔ กันยายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปIจจุบันยังมีเงินทุนสํารองเลี้ยง
ชีพลูกจ6างท่ีนายจ6างได6จัดสรรหรือสํารองไว6และหรือท่ีลูกจ6างได6สะสมไว6แยกต3างหากจากเงินอ่ืน ๆ ท่ี
ยังมิได6จดทะเบียนเป9นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอีกเป9นจํานวนมาก  ดังน้ัน เพ่ือเป9นการส3งเสริมให6มีการ
จดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ิมมากข้ึน จึงสมควรกําหนดระยะเวลาให6สามารถนําเงินทุนสํารอง
เลี้ยงชีพลูกจ6างท่ี มีลักษณะตามข6อ ๓ แห3งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาจดทะเบียนเป9นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได6 
รวมท้ังสมควรกําหนดระยะเวลาให6สามารถนําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ6างท่ีมีลักษณะตามข6อ ๓ 
ดังกล3าวมาเข6ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีได6จดทะเบียนไว6แล6ว  ท้ังน้ี เพ่ือให6ได6รับสิทธิประโยชน=ทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากรได6  จึงจําเป9นต6องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมภิญา/แก6ไข 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๙ กุมภาพันธ= ๒๕๕๙ 
 
 


