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พระราชบัญญัติ 
กองทุนการออมแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด  ๓  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
“เงินสะสม”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เงินสมทบ”  หมายความว่า  เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสมเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“บํานาญ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิก
ส้ินสุดลงเม่ืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว 

“เงินดํารงชีพ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนแทนเงินบํานาญ 
“ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือ 

ของร่างกาย  หรือการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ  จนไม่สามารถทํางานได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกําหนด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กับให้มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงและประกาศ  และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนการออมแห่งชาติ”  เรียกโดยย่อว่า  
“กอช.” 

ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่าย

บํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเม่ือสิ้นสมาชิกภาพ 
รายได้ของกองทุนไม่ต้องนาํส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๖ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม 

มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสะสม 
(๒) เงินสมทบ 
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(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๔) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๕) รายได้อ่ืน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่  ณ  สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

และจะจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น  ณ  ที่อ่ืนใดตามความจําเป็นก็ได้ 
มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  

และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน  ให้จ่ายจากเงินของกองทุนในบัญชี 

เงินกองกลางตามมาตรา  ๔๖  (๓)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
หมวด  ๒ 

การควบคุมและการบริหาร 
 

 

มาตรา ๑๑ ให้ มีคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคณะหนึ่ ง   เรียกโดยย่อว่า
“คณะกรรมการ  กอช.”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงแรงงาน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   
ผู้ว่ าการธนาคารแห่งประเทศไทย   เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  สมาชิกที่ได้รับเลือกตามมาตรา  ๑๒  จํานวนหกคน  ผู้รับบํานาญที่ได้รับเลือก 
ตามมาตรา  ๑๒  จํานวนหนึ่งคน  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมาย  ด้านบัญชี  ด้านการเงินและการลงทุน  และด้านสวัสดิการชุมชนด้านละหนึ่งคน   
เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา ๑๒ การเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกและกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงการกระจายตัวในทุกภูมิภาคและ 
ความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  ทั้งนี้  จะให้มีการขึ้นบัญชีไว้สําหรับผู้ได้รับคะแนนถัดไปจาก 
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกหรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญเพื่อประโยชน์ตามมาตรา  ๑๗  
วรรคหนึ่ง  ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการโดยตําแหน่ง  กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิกและ
กรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญประชุมร่วมกัน  เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๔ กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  กรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่ 

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ตําแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของกองทุน 
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน  หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้น 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
มาตรา ๑๕ ให้กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  กรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการตามวรรคหนึ่งซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันมิได้ 
ในกรณีที่กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  กรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้ 
มีการเลือกกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงาน
ต่อไป  จนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๕  กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  
กรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากสมาชิกภาพ  กรณีกรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  กรณีกรรมการซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๖) คณะกรรมการมมีติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิกหรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญผู้ใดพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระให้ผู้ซ่ึงได้คะแนนถัดไปซ่ึงขึ้นบัญชีไว้ในการเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกหรือกรรมการ
ซ่ึงเป็นผู้รับบํานาญเป็นกรรมการแทน  ในกรณีที่ไม่มีผู้ขึ้นบัญชีไว้ให้ดําเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็น
สมาชิกหรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญขึ้นใหม่ตามมาตรา  ๑๒ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ตามมาตรา  ๑๓  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ให้กรรมการผู้ได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จะไม่เลือกกรรมการขึ้นดํารง
ตําแหน่งแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การออกเสียงลงมติแต่งตั้งหรือเลิกจ้างเลขาธิการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตําแหน่ง 

มาตรา ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาให้แจ้งการมี
ส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  และออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังในการบริหารกิจการ

ของกองทุน 
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(๒) กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
(๓) กํากับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน 
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและรองเลขาธิการด้านการลงทุน   

และการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการและรองเลขาธิการด้านการลงทุน 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ  เก็บรักษา  และจ่ายเงินของกองทุน 
(๖) พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจัดการเงินของกองทนุ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๘) ออกระเบียบ  คําส่ัง  และข้อบังคับเก่ียวกับการพนักงาน  ระบบพนักงานสัมพันธ์  การบรรจุ  

แต่งตั้ง  ถอดถอน  และวินัยพนักงานและลูกจ้างของกองทุน  การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ   
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ 

(๙) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงอัตราเงินสะสมและเงนิสมทบ 
(๑๐) ปฏิ บัติ ง าน อ่ืน ใด เพื่ อ ใ ห้ เ ป็น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ นต ามที่ กํ าหนด 

ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการการลงทุน  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เลขาธิการ  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ระบบไร้ดอกเบ้ีย   
ด้านการเงินและการลงทุน  หรือด้านกฎหมายเป็นอนุกรรมการ  และรองเลขาธิการด้านการลงทุน 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๒ ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ 
(๒) ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล 

ที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน 
(๓) ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ 

จัดการเงินของกองทุน 
(๔) รายงานผลการดําเนินการด้านการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ให้นํามาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙   

มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุน 

มาตรา ๒๕ ใ ห้คณะกรรมการแต่ งตั้ ง เลขาธิ การ โดยคว ามเ ห็นชอบของ รั ฐมนตรี 
และให้คณะกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธิการด้านการลงทุน 

การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการกําหนดเงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงาน 
หรือการทํางานในหน้าที่เลขาธิการและรองเลขาธิการด้านการลงทุน  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
ที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้มีอายุการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว
คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

การทําสัญญาจ้าง  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาในนามกองทุน  
ให้เลขาธิการและรองเลขาธิการด้านการลงทุนได้รับเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนตามที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
มาตรา ๒๖ เลขาธิการและรองเลขาธิการด้านการลงทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗) 
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามอายุการจ้าง  เลขาธิการและรองเลขาธิการ 

ด้านการลงทุนพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้างโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีสําหรับกรณีเลขาธิการ   

และคณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้างสําหรับกรณีรองเลขาธิการด้านการลงทุน 
มาตรา ๒๘ ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและรับผิดชอบ 

ในการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการต้องรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน 
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มาตรา ๒๙ ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุน 
การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
นิติกรรมที่กระทําโดยฝ่าฝืนข้อบังคับตามวรรคสอง  ย่อมไม่ผูกพันกองทุน  เว้นแต่คณะกรรมการ

จะให้สัตยาบัน 
หมวด  ๓ 

สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
 

 

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๙  ให้บุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม  ซ่ึงส่งเงินเพื่อได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  หรือเป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบํานาญอ่ืน
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงมีสิทธิเป็นสมาชิกของกองทุน 

มาตรา ๓๑ บุคคลตามมาตรา  ๓๐  อาจสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนได้โดยแสดงความจํานง
พร้อมกับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน  ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเดือนละห้าสิบบาท  แต่ไม่เกินจํานวนที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง 

การสมัครเป็นสมาชิกและการจ่ายเงินสะสม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบตามระดับอายุของผู้เป็นสมาชิกและเป็นอัตราส่วน 
กับจํานวนเงินสะสมตามบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

เงินสมทบตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ  ต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบสูงสุดที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง  ซ่ึงต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบสูงสุดตามบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มี
การพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงตามมาตรานี้ทุกห้าปี 

ในกรณีที่สมาชิกไม่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน  ให้สมาชิกรายนั้นยังคงการเป็นสมาชิกต่อไป 
แต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุสําหรับสมาชิกรายนั้น 

การจ่ายเงินสมทบ  ให้จ่ายภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน 
มาตรา ๓๓ สมาชิกส้ินสมาชิกภาพเม่ือ 
(๑) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ตาย 
(๓) ลาออกจากกองทุน 
มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๕  ในกรณีที่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพเพราะอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์  ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบํานาญจากกองทุนจนตลอดชีวิต 
บํานาญตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณจากเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ของเงินสะสมและ

เงินสมทบที่โอนไปเข้าบัญชีเงินบํานาญตามมาตรา  ๔๗  พร้อมกับประมาณการเงินผลประโยชน์ 
ที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจากเงินในบัญชีเงินบํานาญนั้น โดยให้เพียงพอกับการจ่ายบํานาญให้แก่สมาชิกได้
จนถึงอายุครบแปดสิบปีบริบูรณ์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ ในกรณีเงินบํานาญที่คํานวณได้ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มีจํานวนน้อยกว่า
จํานวนเงินบํานาญขั้นต่ําที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  ให้งดจ่ายเงินบํานาญแต่ให้จ่ายเป็นเงินดํารงชีพ 
จากเงินในบัญชีเงินบํานาญของสมาชิกเท่ากับจํานวนเงินบํานาญขั้นต่ํานั้นจนกว่าเงินในบัญชีเงินบํานาญ 
จะหมด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตายก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
ให้จ่ายเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของผู้นั้นทั้งหมดจากกองทุน
ให้แก่บุคคลซ่ึงสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อกองทุนตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   
เว้นแต่มิได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายแก่ทายาท  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน  แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา  หรอืบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน  
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด  หรือทายาทนั้นได้ถึงแก่ความตายไปก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าว

ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ 
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซ่ึงสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้และไม่มีทายาทตามวรรคหนึ่ง  หรือบุคคลนั้น 

ได้ถึงแก่ความตายไปก่อน  ให้เงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบนั้น 
ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ซ่ึงแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพ  สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงิน
สะสมทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนก็ได้ 

การขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเพราะเหตุทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง  ให้ขอรับ
ได้เพียงครั้งเดียว 
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มาตรา ๓๘ ในกรณีที่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพเพราะลาออกจากกองทุน  ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับ
เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมจากกองทุน  ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 
ให้ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา ๓๙ เม่ือสมาชิกรายใดเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมซ่ึงส่งเงิน 
เพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  หรือเป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบํานาญอ่ืน
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงตามมาตรา  ๓๐  ก่อนสิ้นสมาชิกภาพ  ให้สมาชิกรายนั้นคงการเป็นสมาชิก
ต่อไปได้และสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนก็ได้ แตร่ัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุน 

เม่ือสมาชิกส้ินสมาชิกภาพ  ให้กองทุนจ่ายเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายตามวรรคหนึ่ง  พร้อมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิกรายนั้นทั้งจํานวน  โดยไม่ต้องนําเงินดังกล่าวไปรวมคํานวณ
บํานาญตามมาตรา  ๓๔  และคํานวณเพื่อจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา  ๔๔  ด้วย 

มาตรา ๔๐ การจ่ายเงินบํานาญที่สมาชิกจะได้รับตามมาตรา  ๓๔  การจ่ายเงินดํารงชีพตาม
มาตรา  ๓๕  การจ่ายเงินกรณีสมาชิกถึงแก่ความตายตามมาตรา  ๓๖  การจ่ายเงินกรณีสมาชิกทุพพลภาพ
ตามมาตรา  ๓๗  การจ่ายเงินกรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนตามมาตรา  ๓๘  การจ่ายเงินกรณีสมาชิก 
ส้ินสมาชิกภาพตามมาตรา  ๓๙  และการจ่ายเงินกรณีผู้รับบํานาญหรือผู้รับเงินดํารงชีพถึงแก่ความตาย
ตามมาตรา  ๔๙  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ สิทธิการรับเงินทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้ 
มาตรา ๔๒ การหาประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ  และกองทุน

จะมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได้ 
การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้น  กองทุนจะต้องมอบหมายให้สถาบัน

การเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนไม่น้อยกว่าสองแห่ง  ซ่ึงเป็นผู้ได้รับอนุญาต
จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดการเงินของกองทุน  ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงการกระจายความเสี่ยงด้วย  และเพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการหาประโยชน์ของกองทุนภายในประเทศ  ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนมีหน้าที่
และอยู่ในบังคับบทบัญญัติต่าง ๆ  ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เสมือนหนึ่งกองทุนเป็นกองทุนส่วนบุคคล 

การมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนในต่างประเทศนั้น  กองทุนจะต้องมอบหมายให้สถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
จากหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ  เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน 
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การให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนในประเทศ
หรือในต่างประเทศ  คุณสมบัติของผู้ได้รับมอบหมาย  วิธีจัดการ  และค่าใช้จ่ายในการจัดการ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อย
ต้องกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความม่ันคงสูงไม่ต่ํากวา่ร้อยละหกสิบ 

มาตรา ๔๔ ในวันที่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพตามมาตรา  ๓๓  (๑)  หรือ  (๒)  ถ้าผลประโยชน์
ของเงินสะสมและเงินสมทบที่ได้รับตลอดช่วงอายุการเป็นสมาชิกคํานวณได้น้อยกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจําประเภทสิบสองเดือนโดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
และธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ห้าแห่งตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้กองทุนจ่ายชดเชยให้แก่สมาชิก
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําที่คํานวณได้ข้างต้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

การจ่ายชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ให้กองทุนจ่ายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา  ๔๖  (๓) 
หมวด  ๔ 

การเงินและการบัญชี 
 

 

มาตรา ๔๕ กองทุนต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่ เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  รวมทั้งต้องจัดให้มี
การตรวจสอบภายในเป็นประจําตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

มาตรา ๔๖ ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี  ประกอบด้วย 
(๑) บัญชีเงินรายบุคคลซ่ึงแสดงรายการเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ของเงินสะสม

และเงินสมทบบรรดาที่เป็นของสมาชิกแต่ละคน 
(๒) บัญชีเงินบํานาญซ่ึงแสดงรายการเงินสะสม  เงินสมทบ  และผลประโยชน์ของเงินสะสม 

และเงินสมทบที่โอนมาจากบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพสําหรับจ่ายบํานาญหรือจ่ายเงิน
ดํารงชีพให้แก่สมาชิกผู้นั้น 

(๓) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๗  (๔)  เงินที่มี 
ผู้บริจาคให้  เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ  เงินและทรัพย์สินของกองทุนในส่วนที่มิใช่ของสมาชิก
ผู้รับบํานาญ  หรือผู้รับเงินดํารงชีพคนใด  และดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว 

มาตรา ๔๗ เม่ือสมาชิกผู้ใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ให้โอนเงินจากบัญชี
เงินรายบุคคลตามมาตรา  ๔๖ (๑)  ของสมาชิกผู้นั้นมาเข้าบัญชีเงินบํานาญเพื่อใช้จ่ายเป็นบํานาญตามที่
คํานวณได้ตามมาตรา  ๓๔  หรือจ่ายเป็นเงินดํารงชีพตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่สมาชิกผู้นั้น 
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มาตรา ๔๘ ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบํานาญของผู้รับบํานาญผู้ใดมีคงเหลือไม่เพียงพอจ่าย
บํานาญ  ให้จ่ายบํานาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ ผู้รับบํานาญหรือผู้รับเงินดํารงชีพตายและยังมีเงินคงเหลือในบัญชี 
เงินบํานาญของผู้นั้น  ให้จ่ายเงินที่เหลือนั้นแก่บุคคลตามมาตรา  ๓๖  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ดอกผลที่ได้จากการนําเงินของกองทุนในแต่ละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน์ 
เม่ือได้หักไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดแล้ว   
ที่เหลือให้ดําเนินการจัดสรร  ดังนี้ 

(๑) ดอกผลของการนําเงินของบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน  ให้จัดสรรเป็นผลประโยชน์ของเงิน
สะสมและเงนิสมทบของเงินที่มีอยู่ในบัญชีของสมาชิกแต่ละคน 

(๒) ดอกผลของการนําเงินของบัญชีเงินบํานาญของผู้รับบํานาญไปลงทุน  ให้หักเข้าบัญชี 
เงินกองกลางตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเพื่อสํารองจ่ายเงินบํานาญในกรณีตามมาตรา  ๔๘  
ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเพิ่มในบัญชีของผู้รับบํานาญแต่ละคน 

(๓) ดอกผลของการนําเงินของบัญชีเงินบํานาญของผู้รับเงินดํารงชีพไปลงทุน  ให้จัดสรรเพิ่ม 
ในบัญชีของผู้รับเงินดํารงชีพแต่ละคน 

(๔) ดอกผลอ่ืนนอกจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้จัดสรรเป็นรายได้ของบัญชีเงินกองกลาง 
การจัดสรรดอกผลตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

การตรวจสอบและรายงาน 
 

 

มาตรา ๕๑ ให้กองทุนแจ้งยอดเงินสะสม  เงินสมทบ  พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน
ดังกล่าวในส่วนของสมาชิกแต่ละคนให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มาตรา ๕๒ ให้กองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยเดือนละ 
หนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๓ ให้กองทุนจัดทํางบการเงิน  เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
ของกองทุนเสนอผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่ สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
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มาตรา ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้ประกาศงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงาน
การสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๖ ให้กองทุนจัดทํารายงานประจํ าปีเสนอรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  เพื่อทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี 

รายงานตามวรรคหนึ่งต้องแสดงประมาณการการเงินที่จะขอให้รัฐบาลจัดสรรเพื่อการดําเนินงาน
ของกองทุนในระยะเวลาสามปีนับจากวันเสนอรายงานผลงานของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว  พร้อมทั้งงบ
การเงิน  และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย 

หมวด  ๖ 
การควบคุมกํากับการจัดการกองทุน 

 
 

มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน  
กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
ชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการเงิน
ของกองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือปรากฏว่าผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุนจัดการเงินของกองทุนในลักษณะที่อาจเป็นเหตุ ใ ห้ เ กิดความเสียหายแก่กองทุน   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระทํานั้น  
หรือสั่งยกเลิกการมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้นได้ 

เม่ือได้รับคําส่ังยกเลิกการมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนตามวรรคสองแล้วให้ผู้ได้รับ
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที  และส่งมอบเงินและทรัพย์สินคืน
ภายในเวลาที่กําหนดในคําส่ังนั้น 

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ กํากับและดูแลโดยทั่วไปซ่ึงการจัดการกองทุน   
เพื่อประโยชน์ในการนี้จะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการกองทุนหรือ
จะแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่า  ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนจัดการเงินของกองทุน 
ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน  รัฐมนตรีอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา  ๕๗  วรรคสองและวรรคสาม  ได้ 

มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อํานาจ
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้ งของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงิน 
ของกองทุนในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุน 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนข้อเท็จจริงหรอืดําเนินคดี 

(๓) ส่ังให้กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงิน 
ของกองทุนมาให้ถ้อยคําหรือส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  หรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจัดการเงิน
ของกองทุน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
เม่ือได้เข้าไปและลงมือทาํการตรวจสอบตาม  (๑)  แล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จจะกระทําต่อไป

ในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 
มาตรา ๖๐ ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคล 

ที่เก่ียวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๖๒ ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๗   
วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองล้านบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท  
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  กรรมการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้น  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสองล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนนั้นด้วย 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง  ขัดขวาง  หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๕๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๖๑ 
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มาตรา ๖๔ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ได้รับ
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุนรายใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซ่ึงควรบอก 
ให้แจ้งในสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุนต่อคณะกรรมการต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ความผิดตามมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๓  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคน  ซ่ึงคนหนึ่ง 
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใด  และผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๖ ในวาระเริ่มแรกให้รัฐบาลจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา  ๔๖  (๓)  
เป็นจํานวนหนึ่งพันล้านบาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 

มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม   
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  เป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ทําหน้าที่คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทําหน้าที่
เลขาธิการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๑  
เป็นกรรมการ  และแต่งตั้งเลขาธิการ  ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๘ เ ม่ือได้ดําเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งตั้ งเลขาธิการแล้ว 
ให้กรรมการเท่าที่ มีอยู่ประกอบเป็นคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่ อปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  โดยให้ดําเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกตามที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๒  เพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสามร้อย 
หกสิบวันนับแต่วันที่หมวด  ๓  มีผลใช้บังคับ 
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ในกรณีที่ยังไม่อาจเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒  ได้  
เนื่องจากยังไม่มีผู้รับบํานาญตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกตาม 
วรรคหนึ่งอีกหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บทบัญญัติแห่งหมวด  ๓  ใช้บังคับ  หากในวันที่สมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ใดมีอายุห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นสมาชิกของกองทุน
ต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันที่เป็นสมาชิก  และเม่ือเป็นสมาชิกของกองทุนครบสิบปีหรือเม่ือสมาชิกซ่ึงมีอายุ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปลาออกจากการเป็นสมาชิกให้ถือว่าเป็นกรณีที่สมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้นําบทบัญญัตใินหมวด  ๓  และหมวด  ๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 



 

 

 

บัญชีเงินสมทบ 

 

อายุสมาชิก 
อัตราสวนเงินสมทบ 

ตอเงินสะสม 
เงินสมทบสูงสุด 

   ไมเกิน  ๓๐  ป 
   เกิน  ๓๐  ป  แตไมเกิน  ๕๐  ป 
   เกิน  ๕๐  ป 

 

           รอยละ  ๕๐ 
           รอยละ  ๘๐ 
           รอยละ  ๑๐๐ 

     ๓,๐๐๐  บาท  ตอป 

๔,๘๐๐  บาท  ตอป 

๖,๐๐๐  บาท  ตอป 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๘๔  (๔)  บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  คือ  จัดให้มี
การออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก่ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง  ดังนั้นเพื่อให้มีระบบการออม
เพื่อการดํารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ 
ของประเทศที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง  จึงทําให้บุคคลเหล่าน้ี
มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยสูงอายุ  อันเนื่องมาจากไม่มีช่องทางหรือโอกาสเข้าถึงระบบ 
การออมเงินในขณะที่อยู่ในวัยทํางาน  เพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวินัย
ในการออมของประชาชนคนไทยในวัยทํางาน  จึงสมควรจัดต้ังกองทุนเพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ 
ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปบํานาญ  อันเป็นการสร้างความเท่าเทียม
และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


