
ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘) 

------------ 
โดยที่เหตุส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้ร่วมกันจัดตั้ง

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว เนื่องจากมีพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว และเพ่ือความคล่องตัวของการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑ และข้อบังคับกองทุนข้อ ๑๘ (๗) จึงให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ บรรดาข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียน 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน

แล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกจ่ายสะสม  เงินที่ส่วนราชการจ่ายสมทบรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้และผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว 

“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินสะสมและเงินสมทบและดอกผลต่างๆ ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย 

“ข้อบังคับกองทุน” หมายความว่า ข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“ลูกจ้างประจ า” หมายความถึง ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณงบ

บุคลากรและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งโอนไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

(๑) ลูกจ้างประจ าที่มีสัญญาจ้าง 
(๒) ลูกจ้างที่จ้างให้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 



“สมาชิก” หมายความว่า ลูกจ้างประจ าที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนตามความในหมวด ๒ แห่งข้อบังคับนี้ 
“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ส าหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา

ปกติ แต่ไม่รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบและเงินเพ่ิมใดๆ  
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
“กรรมการกองทุน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากส่วนราชการให้เป็นผู้แทน

ในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ และ

หมวด ๔ แห่งข้อบังคับนี้ 
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายตามเงื่อนไข

ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งข้อบังคับนี้ 
“ผู้รับประโยชน์” หมายความว่า ผู้ที่สมาชิกแสดงเจตนาโดยท าหนังสือมอบไว้แก่บริษัทจัดการตามแบบ

ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนให้จัดการกองทุนโดยมี
ค่าตอบแทน 

“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“นายทะเบียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท า

หน้าที่นายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
“ส านักงาน กสจ.” หมายความว่า ส านักงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
* ข้อ ๓ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๓ แห่งข้อบังคับ กสจ. ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้

ความใหม่ท่ีพิมพ์ไว้นี้ 
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
 
 



หมวด ๑ 
ความทั่วไป 

 
ข้อ ๕ กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า 
(๑) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีชื่อย่อว่า กสจ. และมี

ชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Permanent Employee Registered Provident Fund มีชื่อย่อว่า GPEF 
(๒) ลักษณะตราของ กสจ. เป็นตราวงกลม ภายในมีอักษรย่อว่า กสจ. ทุกตัวเป็นอักษรขอบสีทอง อักษร ก. 

เป็นสีขาว อักษร ส. เป็นสีเหลือง อักษร จ. เป็นสีขาว พ้ืนหลังของตัวอักษรเป็นสีแดง ภายในวงกลมเป็นอักษรค าว่า 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นอักษรสีทอง มีเส้นวงกลมคั่น
ระหว่างตัวย่อ กสจ. กับกองทุนเป็นเส้นสีทอง ขอบนองวงกลมวิ่งขนาน 2 เส้น พ้ืนหลังของอักษรกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นสีแสด ตามแบบที่ก าหนดในท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖ ให้ส านักงานกองทุนตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑๕ อาคาร ๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี ๖๓ 
ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ 

*ข้อ ๕ และข้อ ๖ ถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้นี้ 
ข้อ ๗ กองทุนนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจาก

ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าส่วนราชการ 
ข้อ ๘ รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเริ่มต้นในวันที่ ๑ มกราคมและสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี 
 

 
หมวด ๒ 

สมาชิกภาพของสมาชิก 
 

ข้อ ๙ ผู้ที่ไดัรับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนก็ได้ 
(๑) โดยให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  
(๒) คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีข้อบังคับของกองทุนให้ลูกจ้างขอดูได้ในกรณีที่ลูกจ้างร้องขอ  
(๓) กรณีสมาชิกใหม่ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน คณะกรรมการกองทุน  ต้องให้สมาชิกดังกล่าวลงนาม

รับทราบข้อมูลในข้อบังคับของกองทุนด้วย 
(๔) กรณีมีการแก้ไขข้อบังคับของกองทุน คณะกรรมการกองทุนต้องเปิดเผยให้  สมาชิกกองทุนทราบด้วย 
ลูกจ้างประจ าที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกค่าจ้างได้ลงทะเบียนรับก่อนวันที่  ๑๕ 

ของเดือนใด สิทธิในสมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนนั้น ส่วนผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและส่วนราชการเจ้า
สังกัดผู้เบิกค่าจ้างได้ลงทะเบียนรับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ของเดือน สิทธิในสมาชิกภาพจะเริ่มในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป 



การเป็นสมาชิกของกองทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือส่วนราชการน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ตาม (๑) 
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างในเดือนที่สมัครเป็นสมาชิก 

ข้อ ๑๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุนมีดังนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และไม่กระท าใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารกองทุน 
(๒) ต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับนี้   โดยยินยอมให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็น

ผู้หักจากค่าจ้างท่ีได้รับ 
(๓) มีสิทธิได้รับเงินสะสม  เงินสมทบ และผลประโยชน์จากเงินดังกล่าว   รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามท่ี

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๔) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
 (๕) มีสิทธิตรวจดูส าเนางบดุลและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีฉบับที่ประชุมใหญ่สมาชิกรับรอง  

ณ ส านักงาน กสจ. 
(๖) มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนตามความในหมวด ๔ 
(๗) มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
(๘) มีสิทธิระบุผู้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ 
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนสิ้นสุดในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง หรือ พ้นจากการเป็น

ลูกจ้างประจ าตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการซึ่งเป็นนายจ้าง 
(๓) ลาออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการหรือตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการ ซึ่งเป็นนายจ้าง 
(๔) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า

ของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายหรือระเบียบของส่วนราชการ  ซึ่งเป็นนายจ้าง 
(๕) กองทุนเลิก 
*ข้อ ๑๑ ถูกยกเลิกโดยข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ กสจ. ฉบับที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ให้ใช้

ความใหม่ท่ีพิมพ์ไว้นี้ 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการกองทุน 

 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการกองทุนมีจ านวนสิบห้าคน  ประกอบด้วยผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส่วนราชการอ่ืนอีกจ านวนห้าคนและสมาชิกซ่ึงปฏิบัติราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีจ านวนเจ็ดคนเป็นกรรมการ 



การเลือกผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการท าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๓ ให้กรรมการผู้แทนสมาชิกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันมิได้ 
ข้อ ๑๔ ให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่จะเป็นกรรมการผู้แทน

ส่วนราชการเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
ข้อ ๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้แทนส่วนราชการพ้น

จากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือลหุโทษ 
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิก  หรือกรรมการผู้แทนส่วนราชการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้

ด าเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างวันที่ยังมิได้มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือท างานต่อไป จนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการผู้แทนส่วนราชการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้
ผู้ซึ่งได้คะแนนถัดไปซึ่งขึ้นบัญชีไว้ในการเลือกผู้แทนสมาชิก  หรือผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการแทน  ในกรณีไม่มีผู้
ขึ้นบัญชีไว้ให้ด าเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกหรือผู้แทนส่วนราชการข้ึนใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ให้กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกให้ด ารงต าแหน่งแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงสามสิบวันจะไม่แต่งต้ังหรือเลือกกรรมการขึ้นด ารงต าแหน่งแทน
ก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศและค าสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน 
 (๒) ก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 (๓) ควบคุมดูแลการจัดการกองทุน และเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
(๔) พิจารณาแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบริษัทจัดการและ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน 



(๕) ควบคุมให้มีการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน รวมทั้งติดตาม ให้ส่วนราชการจ่ายเงินเพิ่มเข้า
กองทุนในกรณีที่มีการจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ เข้ากองทุนล่าช้า 

(๖) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกผู้สอบบัญชี และผู้ช าระบัญชี 
(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับกองทุนจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม  ส าหรับ

การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับหมวด  ๔ และหมวด  ๘ จะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนได้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน 

(๘) พิจารณาลงมติแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการกองทุนหรือกรรมการกองทุน  ซึ่งต้อง
เป็นกรรมการผู้แทนของส่วนราชการและกรรมการผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนมีอ านาจลงนามผูกพัน
กองทุนในกิจการตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับนี้ การแต่งตั้งและมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นมติของคณะกรรมการกองทุน  

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและการจ่ายเงินของกองทุน  
(๑๐) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนหรือสมาชิกมีมติให้ด าเนินการ  
(๑๑) พิจารณาให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(๑๒) ตกลงกับบริษัทจัดการในการก าหนดวันค านวณหน่วย (Trade date) ไว้ในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ 

ซึ่งต้องมีวันดังกล่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ในกรณีที่ กองทุนเลิก ให้เลื่อนวัน Trade date มาเป็น
วันที่กองทุนเลิกด้วย 

(๑๓) ให้ความเห็นหรือทักท้วงเก่ียวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทจัดการประมาณ
ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการก าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมก าหนดไม่เป็นตัวแทนที่ดี  เพ่ือใช้ในการค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

(๑๔) ทักท้วงบริษัทจัดการเมื่อพบความไม่ถูกต้องของรายงานการแก้ไขมูลค่าย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยมูลค่าที่บริษัทจัดการส่งให้ ในกรณีที่บริษัทจัดการค านวณมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าต่อหน่วยที่
ถูกต้องตั้งแต่ ๑ สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ ๐.๕ %  ของมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้อง 

(๑๕) เปิดเผยการแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่าให้แก่สมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการที่บริษัท
จัดการค านวณมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้อง  

ข้อ ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๕ และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้นี้ 
ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



การออกเสียงลงมติแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบริษัทจัดการ ผู้สอบบัญชีหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดท่ีอยู่ในต าแหน่ง 

ข้อ ๒๐ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น 

 

 
หมวด ๔ 

เงินสะสม  เงินสมทบ  และเงินบริจาค 
 

ข้อ ๒๑ ให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างที่สมาชิก ได้รับก่อนหักภาษี โดยให้
ส่วนราชการหักจากค่าจ้างท่ีสมาชิกได้รับก่อนหักภาษี ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง 

ให้ส่วนราชการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างที่สมาชิกได้รับ ก่อนหักภาษีทุกครั้งที่มี
การจ่ายค่าจ้าง 

กรณีท่ีสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง สมาชิกและส่วนราชการไม่จ าต้องส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน  
กรณีท่ีสมาชิกได้รับค่าจ้างไม่เต็มจ านวน ก็ให้สมาชิกและส่วนราชการส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน

ตามส่วนแห่งค่าจ้างที่สมาชิกได้รับ 
ข้อ ๒๒ ให้ส่วนราชการส่งเงินสะสม   เงินสมทบเข้ากองทุนภายในสามวันท าการนับแต่วันที่มีการจ่าย

ค่าจ้าง ในกรณีที่ส่วนราชการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันท าการ  ให้ส่วนราชการจ่ายเงิน
เพ่ิมให้แก่กองทุนในระหว่างที่ส่งล่าช้า ในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น 
และให้บริษัทจัดการกระจายเงินเพิ่มท่ีเกิดจากการส่งเงินสะสมและเงินสมทบล่าช้าให้แก่สมาชิกทุกรายในกองทุน  

เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ กรณีทรัพย์สินที่อุทิศนั้นสามารถรับรู้เป็นรายได้ให้น าเข้าเป็นรายได้ของ
กองทุนและจัดสรรรายได้นั้นตามสัดส่วนของเงินสะสมหรือเงินสมทบแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้อุทิศท่ีได้ระบุไว้  แต่ถ้า
ทรัพย์สินนั้นยังไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ในงวดบัญชีที่มีการอุทิศ   ให้บันทึกเป็นทรัพย์สินจนกว่าทรัพย์สินนั้นได้
จ าหน่ายหรือสามารถรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีใดให้จัดสรรรายได้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ห้ามมิให้น ารายได้จากการ
อุทิศนี้มาค านวณเป็นค่าบริหารกองทุน 

ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง  แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๕   และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้นี้ 
 

 
หมวด ๕ 

บริษัทจัดการ  การจัดการกองทุน  และการบัญชี 
 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้งบริษัทจัดการซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน 



กองทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนจากบริษัทจัดการ   ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีมูลค่าลดลงอันเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินลดลง

เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัท จัดการได้แจ้งให้กองทุนทราบครั้งล่าสุด 
(๒) ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(๓) ได้รับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุนในกรณีที่

บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการของกองทุน   เว้นแต่กรณีตามข้อบังคับกองทุนหมวด ๑๑ ข้อ ๔๑ 
คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่ภายในสามสิบวัน    นับแต่บริษัทจัดการเดิมพ้นจากการเป็น
บริษัทจัดการ และแจ้งการแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่แก่ส านักงานภายในสิบสี่วันนับแต่วันแต่งตั้ง 

ข้อ ๒๔ บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดการกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและ/หรือตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการกองทุน   สัญญาจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายดังกล่าว รวมทั้ง 

(๑) จัดให้มีระบบงานที่แสดงความพร้อมในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตามท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 

(๒) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลให้มีการจัดการกองทุน  โดยค านึงถึงหลักความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกัน (Fairness) 

(๓) ก าหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานที่ชัดเจน และรัดกุมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
การจัดการกองทุนกับหน่วยงานอื่นในบริษัทจัดการ 

(๔) จัดให้มีระบบและควบคุมดูแลการลงทุนของบริษัทจัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการกองทุน และ
พนักงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) จัดท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนให้ส านักงานตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 

(๖) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดกับกองทุนหรือ
ขอรับช าระหนี้ในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับศาลล้มละลายเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกตามท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
กองทุน ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 

ข้อ ๒๕ บริษัทจัดการจะต้องแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของตนออกจากบัญชี
และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด และบริษัทจัดการจะต้องจัดท ารายงานแสดง
ฐานะและผลการด าเนินงานตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ข้อ ๒๖ บริษัทจัดการจะต้องจัดท ารายงานแสดงยอดเงินสะสม  เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าวที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ     และแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ เป็นต้นไป บริษัทจัดการต้องรายงานจ านวนหน่วยกองทุนและมูลค่าต่อหน่วยกองทุนด้วย 

ข้อ ๒๗ ให้บริษัทจัดการให้มีการสอบบัญชีกองทุนโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
ข้อ ๒๘ บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการก่อนครบก าหนดสัญญาเมื่อ 



(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนในกรณีท่ีเห็นว่าบริษัทจัดการได้จัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้
เสียหายแก่กองทุน 

(๒) กองทุนเลิกตามความในหมวด ๑๑ 
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นบริษัทจัดการ 
(๔)กองทุนหรือบริษัทจัดการบอกเลิกสัญญา 
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการให้บริษัทจัดการส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอื่น

ของกองทุนพร้อมทั้งบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน  เมื่อ 
(๑) ครบก าหนดอายุสัญญา ในวันถัดจากวันครบก าหนดอายุสัญญา 
(๒) การใช้สิทธิบอกเลิกของกองทุนส่งมอบโดยพลัน 
(๓) การใช้สิทธิบอกเลิกของบริษัทจัดการภายในวันท าการถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 

 
หมวด ๖ 

การค านวณ  และกระจายผลประโยชน์ของกองทุน 
 

ข้อ ๓๐ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ 
(๑) การค านวณและจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ส าหรับกิจการที่มี

ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  โดยให้มีการ
ค านวณผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการน าส่งเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุนหรือท่ีมีการจ่ายเงินสะสมเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวออกจากกองทุน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ เป็นต้นไป 

(๒) การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน   ให้บริษัทจัดการค านวณทุกสิ้นวันท าการที่มีการน าเงินสะสม
หรือเงินสมทบเข้ากองทุน ทุกสิ้นวันท าการที่มีการจ่ายเงินสะสม  เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงิน
สมทบออกจากกองทุน และทุกสิ้นวันท าการสุดท้ายของเดือน 

(๓) การค านวณและจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน  ก าหนดให้สมาชิกจะมีสิทธิในส่วนได้เสียของกองทุน
เมื่อได้มีการจัดสรรจ านวนหน่วยให้แก่สมาชิกครั้งแรกในวันถัดจากวันค านวณหน่วย (Trade date)  จนถึงวันค านวณ
จ านวนหน่วยเพื่อจ่ายเงินให้แก่สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพ 

ทั้งนี ้หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน หรือสมาคม บริษัทจัดการ
ลงทุน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ 

ข้อ ๓๐ (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๕   และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้นี้ 
ข้อ ๓๑ สิทธิผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ใดอันได้จากหรือเนื่องจากการจัดการและบริหารกองทุนให้เป็น

ผลประโยชน์และตกเป็นของกองทุน 
 

 



หมวด ๗ 
ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

 

ข้อ ๓๒ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกจากกองทุน ได้แก่ 
(๑) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 
(๒) ค่าธรรมเนียมในการเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน 
(๓) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 
(๔) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นอันเก่ียวกับการด าเนินการกองทุนให้จ่ายได้  ตามท่ีจ่ายจริง 
(๕) ค่าใช้จ่ายๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร  เช่น  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่ธนาคารเรียกเก็บ  ค่าอากร

แสตมป์  ค่าไปรษณียากร  ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร   ค่าสมุดเช็ค  ตามท่ีจ่ายจริง 
(๖) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพ่ือประโยชน์ของกองทุน 

หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงานตามที่จ่ายจริง 
(๗) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี้ใดๆ  ของกองทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง 
(๘) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนโดยตรง   เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าจัดประชุมที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุน ค่าจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว  หรือประกาศท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการด าเนินการตามที่กฎหมาย หรือส านักงานก าหนด  เป็นต้น ทั้งนี ้ตามท่ีจ่ายจริง 

(๙) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาของการเลิกกองทุนจนถึงการช าระบัญชีแล้วเสร็จรวมถึงค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีและผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการวางทรัพย์ของสมาชิกท่ีมิได้มารับเงิน  

(๑๐) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓๒ (๑) ถึง (๑๐) 

ข้อ ๓๓ ค่าใช้จ่ายกองทุนตามความในข้อ ๓๒ (๑)(๒) และ (๓) ให้บริษัทจัดการหักออกจากกองทุนได้ในวัน
สิ้นเดือน 

หมวด ๘ 
การจ่ายเงินจากกองทุน 

 

ข้อ ๓๔ เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซึ่งมิใช่กองทุนเลิก   กองทุนต้องจ่ายเงินสะสมเงินสมทบ 
และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งจ านวน 

บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับ    โดยต้องจ่ายรวมทั้ง
หมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ โดยจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อสมาชิกผู้รับ
ประโยชน์หรือทายาทท่ีมีสิทธิรับเงิน  ขีดคร่อมเข้าบัญชีและขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ”  ออก  



หากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพระหว่างเดือนให้นับวันสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันสิ้นเดือนที่มีการจ่ายค่าจ้างครั้ง
สุดท้าย 

กรณีการพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างมีการอนุมัติย้อนหลัง ให้ถือเอาวันที่ส่วนราชการอนุมัติย้อนหลังเป็น
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้    เมื่อบริษัทจัดการจ่ายคืนเงินกองทุนตามข้อบังคับกองทุนนับแต่วันที่สมาชิก
สิ้นสมาชิกภาพ หากไม่มีผู้มารับเงินเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสิบปีนับแต่วันที่สมาชิกดังกล่าวสิ้นสมาชิกภาพให้จัดสรรเงิน
ดังกล่าวให้แก่สมาชิกท่ีคงเหลือของกองทุนทุกราย หรือ 

๑.บริษัทจัดการไม่สามารถท่ีจะท าการติดต่อจ่ายคืนเงินกองทุนให้แก่สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพได้  เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวได้ไปเสียจากภูมิล าเนาตามที่ให้ไว้แก่บริษัทจัดการ   และไม่ได้ระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับเช็คเงินกองทุนแทน
ตนเอง 

๒. สมาชิกรับเช็คเงินกองทุนแล้วแต่ไม่น าไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
๓. สมาชิกตายโดยที่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทไม่มารับเงินกองทุนหรือมารับแล้วแต่ไม่น าไปขึ้นเงินกับ

ธนาคาร 
๔. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่สมาชิก   ทายาท  หรือผู้รับผลประโยชน์ ไม่สามารถมารับเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี

ได้ให้สามารถจ่ายเงินกองทุนโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีส านักงานเห็นสมควร 
ข้อ ๓๔ วรรคสี่ เพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
ข้อ ๓๕  ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุกองทุนเลิก การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกให้ถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติ 
ข้อ ๓๖ ในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ผู้รับ

ประโยชน์  แต่หากไม่มีผู้รับประโยชน์จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน  แต่ถ้าสมาชิกผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปให้ได้รับตามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา  หรือบิดา หรือมารดา  ให้ได้รับหนึ่งส่วนถ้าสมาชิกผู้ตายไม่มีบุคคลตาม  (๑)  (๒) หรือ  (๓) 

หรือมีแต่ได้ตายไปก่อน   ให้แบ่งเงินที่บุคคลผู้นั้นมีสิทธิได้รับแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่ก าหนดในวรรคแรก  
หากไม่มีบุคคลตามวรรคแรกและวรรคสอง   หรือไม่มีทายาทตามกฎหมาย   ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ

กองทุนเพ่ือกระจายให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน 
กรณีกองทุนเลิกแต่ยังมีเงินที่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ยังมิได้มารับจากกองทุน  หากเงินดังกล่าวได้จ่าย

ออกไปก่อนวันที่กองทุนเลิกให้เงินจ านวนดังกล่าวนั้น ตกเป็นของกองทุนเพ่ือจัดสรรให้กับสมาชิกที่ยังคงสมาชิกภาพ
ทุกรายที่อยู่นั้น และเม่ือเสร็จสิ้นการช าระบัญชีแล้ว สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ไม่มารับเงินภายในหนึ่งปีนับจากวันที่
ช าระบัญชีเสร็จสิ้น ให้ผู้ช าระบัญชีน าเงินส่วนที่ไม่มีผู้รับนั้นวางไว้ที่ส านักงานวางทรัพย์ 

* ข้อ ๓๖/๑ ภายใต้ข้อบังคับในหมวด ๘ การค านวณเงินเพ่ือจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพ ให้บริษัท
จัดการค านวณจ านวนเงินโดยใช้มูลค่าต่อหน่วย ณ วันก าหนดการค านวณจ านวนหน่วย Trade date แรกภายหลัง



จากบริษัทจัดการได้รับแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพและมีการน าส่งเงินพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับเงินสะสม  และเงิน
สมทบของสมาชิกท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพส าหรับค่าจ้างงวดสุดท้ายที่สมาชิกนั้นมีสิทธิได้รับแล้ว     

* ข้อ ๓๖/๑ เพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามความท่ีพิมพ์ไว้นี้ 
 
 

หมวด ๙ 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๓๗ กองทุนต้องจัดให้มีประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับ
แต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือ 

(๑) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของกองทุนในรอบระยะบัญชีที่ผ่านมา 
(๒) พิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา   ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ

รับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
การประชุมใหญ่สมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการก าหนด 
ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีอ านาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ  ด าเนินงานของกองทุนต่อ

คณะกรรมการ 
ข้อ ๓๘ ในการประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณารับรองงบดุล นั้นเมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบดุลแล้ว ให้

คณะกรรมการกองทุนจัดท ารายงานการประชุมที่รับรองงบดุลส่งให้แก่บริษัทจัดการภายในเจ็ดวัน  พร้อมส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดให้นายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรอง และต้องแสดงไว้ที่
ส านักงาน กสจ. เพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ด้วย 
 

หมวด ๑๐ 
การโอนและการรับโอนสมาชิก 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่สมาชิกออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น และได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของหน่วยงานใหม่โดยมีวันท างานต่อเนื่องกัน   หากประสงค์จะโอนเงินกองทุนในส่วนของสมาชิกราย
นั้นไปยังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของหน่วยงานใหม่ก็ให้กระท าได้ 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะโอนเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
อ่ืนมายังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ก็สามารถท าได้ โดยที่มีวันท างานที่ต่อเนื่องกับหน่วยงานเดิม แต่จะต้องแจ้งให้ส่วน
ราชการและบริษัทจัดการทราบล่วงหน้าภายในสามสิบวันก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

 

หมวด ๑๑ 
การเลิกกองทุนและการช าระบัญชี 

 

ข้อ ๔๑ กองทุนเลิกเมื่อรัฐมนตรีมีค าสั่งให้เลิกกองทุนตามพระราชบัญญัติ  การแจ้งค าสั่งของรัฐมนตรีและ
การแต่งตัง้ผู้ช าระบัญชีให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 



ข้อ ๔๒ การเลิกกองทุน คณะกรรมการกองทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น  จะต้องแจ้งให้ส านักงานทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก  และให้คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีและจัดให้มีการช าระบัญชี
ภายในสามสิบวันและให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก เว้นแต่กรณีจ าเป็นคณะกรรมการ
กองทุน หรือผู้ช าระบัญชีอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานเพื่อขยายระยะเวลาช าระบัญชีออกไปตามที่เห็นสมควร  

ในระหว่างการช าระบัญชี ถ้าผู้ช าระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกบางส่วนก่อนก็ได้ และเม่ือได้
ช าระบัญชีต้องจ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างช าระแก่สมาชิกให้เสร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระ
บัญชี  โดยจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อสมาชิกผู้รับประโยชน์ หรือทายาทที่มีสิทธิรับเงิน ขีดคร่อมเข้าบัญชีและขีดฆ่าค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้ผู้ช าระบัญชีน าเงินไปบริจาคให้สาธารณกุศล ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนใน
การช าระบัญชีให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เมื่อเสร็จสิ้นการช าระบัญชีแล้ว คณะกรรมการกองทุนหรือผู้ช าระบัญชี
ต้องยื่นรายงานการช าระบัญชี และทะเบียนสมาชิกให้แก่ส านักงานภายในสิบสี่วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระบัญชี 

ข้อ ๔๓ การช าระบัญชีกองทุนให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการช าระ
บัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๒ 
เบ็ดเตล็ด 

 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเก่ียวกับกองทุน  หรือการบริหารกองทุนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ  อันเกี่ยวกับ
กองทุน  รวมทั้งการตีความตามข้อบังคับกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ชี้ขาด  

ข้อ ๔๕ ข้อปฏิบัติอื่นๆ  ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ข้อ ๔๖ ให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งเป็นสมาชิก กสจ. และต่อมาได้โอนไปสังกัดองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจระหว่างส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ก่อนและหลัง
วันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นสมาชิก กสจ. ต่อไป และให้คงสถานภาพความเป็นสมาชิก  กสจ. ต่อเนื่องกัน 

* ข้อ ๔๖ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ กสจ. ฉบับที่  ๕  เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ประกาศใช้บังคับ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ๒  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ๓  ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ๔  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ๕  ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
********* 


