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พระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “นิติบุคคล”  ระหวางบทนิยามคําวา  “เวลาราชการ”  และ  

“คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
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““นิติบุคคล”  หมายความวา  นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๔/๑)  ของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“(๔/๑)  จัดต้ังบริษัทจํากัด  เพื่อใหบริการแกกองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเปนหุนสวนหรือ

ถือหุนต้ังแตรอยละเจ็ดสิบหาของหุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๘)  พิจารณามอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ใหคําแนะนําปรึกษาดานการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันการเงินหรือ 

นิติบุคคลที่จะมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน 

 (๓)  ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหจัด

การเงินของกองทุน” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  ใหสมาชิกสงเงินสะสมเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  เวนแต

สมาชิกซ่ึงรับราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ  จะสงเงินสะสมเขากองทุนหรือไมก็ได 

ในกรณีที่สมาชิกผูใดประสงคที่จะสงเงินสะสมเขากองทุนเกินกวาอัตราตามวรรคหนึ่ง   

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  แตทั้งนี้  การสงเงินสะสมตามมาตรานี้

รวมกันแลวจะตองไมเกินรอยละสิบหาของเงินเดือน 

ถาสมาชิกไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือนไมเต็มจํานวนสําหรับระยะเวลาใดใหสง

เงินสะสมตามสวนแหงเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับ 

การสงเงินสะสมตามมาตรานี้  ใหสวนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับและสงเขา

กองทุนในวันที่มีการจายเงินเดือน 
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ใหสวนราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในจํานวนที่เทากับอัตราเงินสะสมตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงพรอมการสงเงินสะสมนั้น  แตถาสมาชิกไมไดรับเงินเดือนหรือไดรับเงินเดือน

ไมเต็มจํานวน  ใหสงเงินสมทบตามอัตราสวนแหงเงินเดือนที่สมาชิกผูนั้นไดรับ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  เงินเดือนไมรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา  สําหรับ

ประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ  สําหรับการสูรบ  สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด  

หรือเงินเพิ่มอยางอื่น” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๑  ใหสวนราชการสงเงินชดเชยเขากองทุนใหแกสมาชิกตามอัตราที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงทุกคร้ังที่มีการจายเงินเดือนใหแกสมาชิก  ในการนี้ใหนํามาตรา  ๓๙  วรรคหก  มาใชบังคับ

โดยอนุโลม” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การจายเงินจากกองทุนใหแกผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง  ใหกองทุนจายภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการเจาสังกัด  และไดปรากฏหลักฐานถูกตองครบถวน” 

มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๗/๑  และมาตรา  ๖๗/๒  แหงพระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“มาตรา  ๖๗/๑  ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสะสม   เงินสมทบ  เงินประเดิม  เ งินชดเชย  และ

ผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามมาตรา  ๔๕  ผูใดที่ยังไมขอรับเงินคืน  หรือขอทยอยรับเงินคืน  

ใหกองทุนบริหารเงินที่ยังไมรับคืนตอไปได  แตถาผูนั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือ

กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ  ใหกองทุน

โอนเงินไปยังกองทุนดังกลาวภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความประสงค  และไดปรากฏ

หลักฐานถูกตองครบถวน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา  ๖๗/๒  เงินประเดิมตามบัญชีเงินรายตัวสมาชิกซ่ึงกระทรวงการคลังสงเขากองทุนตาม

มาตรา  ๔๐  นั้น  หากตอมามีขอมูลเพิ่มเติมทําใหตองเปลี่ยนแปลงยอดเงินประเดิมและดอกผลของเงิน

ดังกลาวของสมาชิกรายใดแลว  ใหกองทุนคํานวณผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเปนรายเดือน  ในกรณีที่ผล
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การเปลี่ยนแปลงสุทธิเปนการรับเงินเกิน  ใหกองทุนสงเงินดังกลาวคืนแกกระทรวงการคลัง  แตในกรณี

ที่ผลการเปลี่ยนแปลงสุทธิเปนการรับเงินขาด  ใหกองทุนทดรองจายออกจากบัญชีเงินกองกลางเพื่อเขา

บัญชีรายตัวสมาชิกกอน  หลังจากนั้นใหแจงกระทรวงการคลังทราบ  และใหกระทรวงการคลัง

ดําเนินการสงเงินเทาจํานวนเงินที่ทดรองจายไปคืนแกบัญชีเงินกองกลางภายในปงบประมาณถัดไป” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๙  การหาประโยชนของกองทุนใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการและ 

จะมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนตามความเหมาะสมก็ได 

การมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้น  กองทุนจะตองมอบหมายให

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานการลงทุนไมนอยกวาสองแหง  ซ่ึงเปน 

ผูไดรับอนุญาตจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  หรือผูไดรับ

อนุญาตจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เปนผูไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน  ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงการกระจายความเสี่ยงดวย  และเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินการหาประโยชนของกองทุนภายในประเทศ  ใหผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

จัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติตาง ๆ  ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ  หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เสมือนหนึ่งกองทุนเปนกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพหรือกองทุนสวนบุคคล  แลวแตกรณี 

การมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนในตางประเทศนั้น  กองทุนจะตองมอบหมายให

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในดานการลงทุนในตางประเทศ  ซ่ึงเปนผูไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น  ๆ  เปนผูไดรับมอบหมายให

ดําเนินการจัดการกองทุน 

การใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดการกองทุน 

ในประเทศหรือในตางประเทศ  คุณสมบัติของผูรับดําเนินการ  วิธีดําเนินการ  และคาใชจายในการ

ดําเนินการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๐   แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๗๐  เงินของกองทุนนอกจากสวนที่นําไปลงทุนตามแผนการลงทุนในวรรคสอง   

ใหลงทุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงอยางนอยตองกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพย 

ที่มีความมั่นคงสูงไมตํ่ากวารอยละหกสิบ  ยกเวนเงินสํารองตามมาตรา  ๗๒  ตองนําไปลงทุนในตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน 

กองทุนอาจจัดใหมีแผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลเฉพาะในสวนของ 

เงินสะสม  เงินสมทบ  และดอกผลของเงินดังกลาว  ตามมาตรา  ๗๑ (๓)  เพื่อใหสมาชิกเลือก  โดยในแตละ

แผนอาจกําหนดใหลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงแตกตางจากอัตราที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได 

การจัดใหมีแผนการลงทุน  การเลือกแผนการลงทุน  การใหขอมูลประกอบการพิจารณาเลือก

แผนการลงทุนแกสมาชิก  และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๓  ดอกผลที่ไดจากการนําเงินของกองทุนในแตละบัญชีไปลงทุนหาผลประโยชน

ตามมาตรา  ๗๐  เมื่อไดหักคาใชจายในการดําเนินการตามสวนของการลงทุนในแตละบัญชีแลว   

ดอกผลที่ไดจากการนําเงินสํารองไปลงทุนใหบันทึกไวในบัญชีเงินสํารอง  ดอกผลที่ไดจากการนําเงิน

กองกลางไปลงทุนใหบันทึกไวในบัญชีเงินกองกลาง  ดอกผลที่ไดจากการนําเงินรายบุคคลไปลงทุนใหบันทึก

ไวในบัญชีรายบุคคล  สําหรับดอกผลที่ไดจากการนําเงินรายบุคคลในสวนของเงินสะสม  เงินสมทบ  

และดอกผลของเงินดังกลาวไปลงทุนตามแผนการลงทุนใหบันทึกแยกตามผลประกอบการของ 

แตละแผนการลงทุน  โดยใหจัดสรรผลประโยชนตอบแทนไวในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกตาม

อัตราผลตอบแทนของแตละแผนการลงทุนที่ เลือกไวตามสัดสวนของเงินแยกตางหากจากกัน   

ทั้งนี้  การคํานวณดอกผล  คาใชจายและการจัดสรรผลประโยชนตอบแทน  ใหทําเปนประจําตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

สมาชิกไมมีสิทธิเรียกรองผลตอบแทนจากแผนการลงทุนอื่นที่สมาชิกมิไดเลือก” 

มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๓/๑  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๗๓/๑  ในกรณีที่ไมมีการจายเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิก  เพราะเหตุสมาชิก 

ไมมีสิทธิไดรับเนื่องจากการออกจากราชการ  หรือเพราะเหตุการรับบําเหน็จ  หรือบําเหน็จตกทอด   

แลวแตกรณี  ใหกองทุนสงเงินประเดิมหรือเงินชดเชยของสมาชิกรายนั้น  พรอมดอกผลของเงินดังกลาว

คืนแกกระทรวงการคลังโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ  และใหผลประโยชนตอบแทนการรับ
ราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ  รวมทั้งเปนการสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก  และจัดสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิกโดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชนตอบแทนคืนสูสมาชิก  
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ใชบังคับมาเปนเวลานาน   
ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการของกองทุนและ
เพ่ือประโยชนของสมาชิก  สมควรกําหนดใหกองทุนสามารถดําเนินกิจการของกองทุนไดท้ังในประเทศและ
ในตางประเทศ  โดยอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการกองทุน  รวมทั้งสามารถ
จัดตั้งบริษัทจํากัด  เพ่ือใหบริการแกกองทุนหรือนิติบุคคลที่กองทุนเปนหุนสวนหรือถือหุนตั้งแตรอยละเจ็ดสิบหา
ของหุนท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น  และใหสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดตามความสามารถของ 
แตละคน  รวมทั้งสามารถเลือกแผนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีกองทุนจัดทําขึ้น  ซ่ึงสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน
ตามอัตราตอบแทนของแตละแผนการลงทุน  นอกจากนั้น  สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในกรณีท่ีกองทุน
บริหารเงินของผูซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคืนแตยังไมขอรับเงินหรือทยอยขอรับเงินคืนและกรณีท่ีผูมีสิทธิรับเงินคืน 
ขอโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน  รวมทั้งการสงเงินประเดิมหรือเงินชดเชยคืนแกกระทรวงการคลัง  ในกรณีท่ีไมมีการ
จายเงินประเดิมหรือเงินชดเชย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


