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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห2งพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว5 ดังต2อไปน้ี 
 
ข5อ ๑  ให5ยกเลิกข5อ ๔ และข5อ ๕ แห2งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให5ใช5ความต2อไปน้ีแทน 
“ข5อ ๔  คําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพต5องมีรายการและเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยอย2างน5อยต5องประกอบด5วยรายการและเอกสาร ดังต2อไปน้ี 
(๑) วัน เดือน ป< ท่ีย่ืนคําขอ 
(๒) จํานวนและข5อมูลรายละเอียดเก่ียวกับลูกจ5างและนายจ5างท่ีตกลงกันจัดต้ัง

กองทุน และรายละเอียดเก่ียวกับเงินกองทุนเร่ิมแรก 
(๓) ข5อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู5สอบบัญชี 
(๔) ข5อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู5จัดการกองทุนและสาระสําคัญของสัญญาหรือ

ข5อตกลงระหว2างกองทุนกับผู5จัดการกองทุน 
(๕) ข5อบังคับของกองทุน 
ข5อ ๕  การย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุนตามกฎกระทรวงน้ี ให5ย่ืน ณ สํานักงานของ

นายทะเบียน” 
 
ข5อ ๒  กฎกระทรวงน้ีให5ใช5บังคับต้ังแต2วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ เป@นต5นไป 
 
 

ให5ไว5 ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ธารินทรB  นิมมานเหมินทB 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๘ ก/หน5า ๓/๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช5กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได5มีการแก5ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว2าด5วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยกําหนดให5การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพต5องอยู2ภายใต5บังคับ
ของบทบัญญัติว2าด5วยการจัดการกองทุนส2วนบุคคลตามกฎหมายว2าด5วยหลักทรัพยBและตลาด
หลักทรัพยB ซึ่งทําให5มีการเปลี่ยนแปลงผู5ทําหน5าท่ีเป@นนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหม2 รวมท้ัง
ได5มีการปรับปรุงอํานาจหน5าท่ีของนายทะเบียนให5สามารถกํากับดูแลการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพได5มากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน เพ่ือให5เป@นการสอดคล5องกับการแก5ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล2าว สมควร
กําหนดให5นายทะเบียนเป@นผู5กําหนดรายการในคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข5อง และกําหนดให5ย่ืนคําขอดังกล2าว ณ สํานักงานของนายทะเบียน  จึงจําเป@นต5อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมภิญา/แก5ไข 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๙ กุมภาพันธB ๒๕๕๙ 
 
 


