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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๓๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคหน่ึง แห2งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป4นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห2ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให>กระทําได>โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห2งกฎหมาย รัฐมนตรีว2าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว> ดังต2อไปน้ี 

 
ข>อ ๑  ให>ยกเลิกความในข>อ ๓ แห2งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก>ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให>ใช>ความ
ต2อไปน้ีแทน 

“ข>อ ๓  เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ>างท่ีนายจ>างได>จัดสรรหรือสํารองไว>หรือท่ีลูกจ>าง
ได>สะสมไว>แยกต2างหากจากเงินอ่ืน ๆ เพ่ือใช>จ2ายในกรณีท่ีลูกจ>างออกจากงาน ซึ่งได>จัดต้ังข้ึนก2อนวันท่ี
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช>บังคับ ถ>าประสงคEจะให>เป4นกองทุนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให>ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทุน พร>อมท้ังย่ืนคําขอ
นําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ>างดังกล2าวเข>ากองทุน โดยมีรายการและเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนด
ในข>อ ๔ และตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนดต2อนายทะเบียนภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔  ท้ังน้ี ให>นําเงินเข>ากองทุนท้ังหมดในคร้ังเดียวหรือภายในสิบคร้ัง ตามรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยแต2ละรอบระยะเวลาบัญชีต>องนําเงินเข>ากองทุนอย2างน>อยเท2ากับจํานวนเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ>างท้ังหมดหารด>วยจํานวนปF” 

 
ข>อ ๒  ให>ยกเลิกข>อ ๓ ทวิ แห2งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก>ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. 
๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
ข>อ ๓  ให>ยกเลิกความในข>อ ๓ ตรี แห2งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก>ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให>ใช>ความ
ต2อไปน้ีแทน 

“ข>อ ๓/๒  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใดท่ีได>จดทะเบียนไว>แล>วตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต2ยังมิได>ย่ืนคําขอนําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ>างเข>ากองทุน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน>า ๒๔/๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หรือได>ย่ืนคําขอนําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ>างเข>ากองทุนไว>แล>ว แต2ยังมิได>นําเงินท้ังหมดเข>ากองทุน
หากประสงคEจะนําเงินดังกล2าวเข>ากองทุน ให>ย่ืนคําขอโดยมีรายการและเอกสารหลักฐานตามท่ีนาย
ทะเบียนประกาศกําหนดต2อนายทะเบียนภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ท้ังน้ี ให>นําเงินเข>า
กองทุนตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกําหนดในข>อ ๓” 

 
 

ให>ไว> ณ วันท่ี ๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กรณE  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช>กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปMจจุบันยังมีเงินทุนสํารองเลี้ยง
ชีพลูกจ>างท่ีนายจ>างจัดสรรหรือสํารองไว>หรือท่ีลูกจ>างได>สะสมไว>แยกต2างหากจากเงินอ่ืน ๆ เพ่ือใช>จ2าย
ในกรณีท่ีลูกจ>างออกจากงาน ซึ่งได>จัดต้ังข้ึนก2อนวันท่ีพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ ใช>บังคับ ท่ียังมิได>จดทะเบียนเป4นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือยังมิได>นําเงินดังกล2าวเข>ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพท่ีจดทะเบียนไว>แล>วเป4นจํานวนมาก ในขณะท่ีระยะเวลาในการย่ืนคําขอนําเงินเข>า
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได>สิ้นสุดลงแล>ว เพ่ือเป4นการส2งเสริมให>มีการจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และนําเงินเข>าสู2ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ิมมากข้ึน สมควรกําหนดระยะเวลาให>นายจ>างและ
ลูกจ>างนําเงินดังกล2าวมาจดทะเบียนเป4นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือนําเงินเข>ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ี
ได>จดทะเบียนไว>แล>วได>  จึงจําเป4นต>องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ 

 
นันทEนภัสรE/ตรวจ 

๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๙ กุมภาพันธE ๒๕๕๙ 

 
 
 
 


