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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมาตรา  ๖๙  วรรคส่ี  และมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๓) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๔) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“ธนาคาร”  หมายความวา  ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน   

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  และธนาคารตางประเทศ 
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“บริษัทจัดการกองทุน”  หมายความวา  สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการใหดําเนินการจัดการเงินของกองทุน 

“หลักทรัพย”  หมายความวา  ทรัพยสิน  หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายตางประเทศ  และใหหมายความรวมถึงสวนของผูเปนหุนสวนหรือการเขาลงทุน 
เพื่อแบงสรรผลประโยชนแบบจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  
และตราสารอนุพันธดวย 

“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้”  หมายความวา  พันธบัตร  ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  หุนกู  
รวมทั้งตราสารอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

“ตราสารทุน”  หมายความวา  หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน  
รวมทั้งตราสารอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน 

“ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน”  หมายความวา  หุนกูแปลงสภาพ  รวมทั้งตราสารอื่นที่มีลักษณะ 
อยางเดียวกัน 

“หนวยลงทุน”  หมายความวา  หนวยลงทุนของกองทุนและหนวยลงทุนของกองทุน 
ในตางประเทศ 

ขอ ๓ การจัดการเงินของกองทุนในประเทศหรือตางประเทศ   คณะกรรมการอาจให  
กบข.  ดําเนินการ  หรือมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูรับดําเนินการก็ได 

บริษัทจัดการกองทุนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) บริษัทจัดการกองทุนผู ได รับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนในประเทศ 

ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  และตองมีความ
เชี่ยวชาญในดานการลงทุน  มีความพรอมดานระบบงาน  มีบุคลากรและผูบริหารที่มีประสบการณ 
ดานการลงทุน  มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไมมีเหตุอันควรเชื่อวามีฐานะการเงิน 
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 

(๒) บริษัทจัดการกองทุนผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนในตางประเทศ 
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการลงทุนในตางประเทศ 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยการคัดเลือกตองมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของบริษัทจัดการกองทุนไมนอยกวาสองแหง 
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บริษัทจัดการกองทุนจะนําเงินของกองทุนไปลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน
ของบริษัทจัดการกองทุนนั้นมิได 

ขอ ๔ ใหกําหนดคาใชจายในการดําเนินการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการกองทุน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) คาตอบแทนสําหรับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ  ปละไมเกินรอยละสองจุดหา
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของเงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนนั้นรับดําเนินการใหแกกองทุน 

(๒) คาตอบแทนสําหรับบริษัทจัดการกองทุนตางประเทศ  ใหกําหนดตามแนวทางปฏิบัติ
ของตลาดที่ เปนสากล  โดยใหขออนุมัติตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน   
เปนรายกรณี 

(๓) คาธรรมเนียมและคาอากรแสตมปตามที่จายจริง 
ขอ ๕ ภายใตบังคับขอ  ๖  การจัดการเงินของกองทุน  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เงินสด  เงินฝากธนาคาร  หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

 (ข) พันธบัตรรัฐบาล  ต๋ัวเงินคลัง  หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
 (ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ย 
 (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

เปนผูออก 
 (จ) ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลัง  หรือรับอาวัล  หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
 (ฉ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเปนผูออก 
 (ช) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการมหาชน   

หรือหนวยงานของรัฐเปนผูออก  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (ซ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ รัฐบาลตางประเทศ   รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  สถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ  หรือสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศเปนผูออกหรือคํ้าประกัน  ซ่ึงดําเนินการภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาต 
โดยกระทรวงการคลัง 
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 (ฌ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ที่ออกโดย

นิติบุคคลเฉพาะกิจที่ จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย 

เปนหลักทรัพย 

 (ญ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออก  อาวัล  

หรือคํ้าประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนโดยนิติบุคคลที่ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   ทั้งนี้   การจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือดังกลาวจะตองกระทําโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันจัดอันดับ 

ความนาเชื่อถือของตางประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย 

 (ฎ) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตาม   

(ก) - (ญ)  ที่คณะกรรมการกําหนด 

 (ฏ) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตาม  (ก)-(ฎ) 

(๒) อาจลงทุนในหลักทรัพยอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกนั  ดังตอไปนี้ 

 (ก) บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนเปนผูออก 

 (ข) ต๋ัวแลกเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผู รับรอง  สลักหลัง   

หรือรับอาวัล  หรือต๋ัวสัญญาใชเ งินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูสลักหลัง 

หรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

 (ค) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทเงินทุน  บริษัทเครดิตฟองซิเอร  บริษัทหลักทรัพย  

บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนผูออก 

 (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลตางประเทศที่อยูภายใตอํานาจการควบคุม 

หรือการบริหารของนิติบุคคลไทยเปนผูออก 

 (จ) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลผูออกมิไดมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย   

แตไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยในประเทศไทย 
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 (ฉ) ตราสารทุน 
 (ช) ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน 
 (ซ) อสังหาริมทรัพย 
 (ฌ) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตาม   

(ก) - (ช)  ที่คณะกรรมการกําหนด 
 (ญ) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตาม  (ก) - (ฌ) 
(๓) อาจลงทุนในหลักทรัพยตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา  โดยตองกําหนดวาเปนหลักทรัพยตาม  (๑)  หรือ  (๒)  และอาจกําหนด
หลักเกณฑอื่นใหถือปฏิบัติดวยก็ได 

(๔) การลงทุนในตางประเทศ  คณะกรรมการอาจกําหนดใหลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพย 
ที่มีความมั่นคงสูงหรือหลักทรัพยอื่นแตกตางจากที่กําหนดไวใน  (๑)  หรือ  (๒)  หรือกําหนดประเภท
หลักทรัพยเพิ่มเติม  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการเงินของกองทุนในตางประเทศ
ดวยก็ได 

(๕) คณะกรรมการอาจกําหนดใหทําธุรกรรมที่ เกี่ยวของกับการลงทุนดังตอไปนี้ได   
โดยใหคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 (ก) ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน   หรือขายโดยมีสัญญาซื้อคืนซ่ึงหลักทรัพยใน   (๑)   
หรือ  (๒) 

 (ข) ยืมหรือใหยืมหลักทรัพย 
 (ค) ธุรกรรมเพื่อปองกันความเสี่ยง 
 (ง) ธุรกรรมหรือสัญญาอนุพันธ 
 (จ) ขายหลักทรัพยที่ไมไดถือครอง  (short  sell) 
ขอ ๖ การจัดการเงินของกองทุนนอกจากสวนที่นําไปลงทุนตามแผนการลงทุน   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ลงทุนในหลักทรัพยตามขอ   ๕  (๑)   ไมนอยกวารอยละหกสิบ   และอาจลงทุน 

ในหลักทรัพยตามขอ  ๕  (๒)  ไมเกินรอยละส่ีสิบ  เวนแตการลงทุนในตางประเทศ  ใหนําเงินไปลงทุน
ตามขอ  ๕  (๔)  ไดไมเกินรอยละย่ีสิบหา 
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(๒) ลงทุนในตราสารทุน  ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน  หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซ่ึงไมรวมถึง
พันธบัตร  ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือตราสารอยางอื่นที่มีลักษณะอยางเดียวกัน  ที่ออกโดย 
นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งไมเกินรอยละสิบหรือไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 

การลงทุนในตราสารทุนและตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุน  เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสามสิบหา 

(๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยไดไม เกินรอยละแปด   โดยคณะกรรมการอาจกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขดวยก็ได 

ขอ ๗  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  การบันทึกมูลคาหลักทรัพย  ใหถือ
ราคาทุนรวมทั้งคาใชจายที่จายไปเพื่อใหไดหลักทรัพยนั้นมา  โดยใหมีการวัดมูลคาหลักทรัพยทุกส้ิน
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  ยกเวนอสังหาริมทรัพย  ใหวัดมูลคาหลักทรัพยอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๘ การซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตองกระทําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๙ การจัดการเงินของกองทุนนอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๕  คณะกรรมการอาจให  
กบข.  หรือบริษัทจัดการกองทุน  ดําเนินการดังตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) ขาย  แลกเปลี่ยน  ขายฝาก  จํานอง  ปลดจํานองใหแกผูจํานอง  หรือโอนสิทธิจํานอง
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได 

(๒) กอต้ังหรือระงับทั้งหมดหรือบางสวน  ซ่ึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายอื่น 

(๓) จําหนายหรือทําขอผูกพันที่จะใหจําหนายไปซึ่งสิทธิเรียกรองที่จะมุงกอต้ัง  หรือโอนไป
ซ่ึงทรัพยสิทธิในที่ดินหรือที่จะใหที่ดินปลอดจากทรัพยสิทธิดังกลาว 

(๔) ใหเชาอสังหาริมทรัพย  หรือใหเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย 
(๕) ขายหรือแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสาร 

แสดงกรรมสิทธิ์ 
ขอ ๑๐ เงินสํารองตามมาตรา  ๗๒  ใหนําไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจกอน  แตหากขณะใดขณะหนึ่งไมมีตราสารดังกลาวใหลงทุน  คณะกรรมการ 
จะประกาศกําหนดใหนําเงินสํารองไปลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการในขอ  ๕  และขอ  ๖  ก็ได 
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ขอ ๑๑ การจัดการเงินของกองทุน   หากผูออกตราสารหรือลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 
หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได  ใหกองทุนรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนได   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ปรากฏวาบริษัทจัดการกองทุนใดจัดการเงินของกองทุนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ใหบริษัทจัดการกองทุนนั้นดําเนินการแกไข 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎกระทรวงนี้โดยไมชักชา  แตตองไมเกินสามสิบวันนับแต
วันที่ไมเปนไปตามนั้น  เวนแตสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดในวรรคสอง 

ในกรณีที่ สัดสวนการลงทุนของกองทุนไม เปนไปตามที่ กํ าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
อันเนื่องมาจากการปรับแผนการลงทุน   มูลค าหลักทรัพยตามราคาตลาดเปลี่ ยนแปลงไป   
หรือเหตุการณอื่นที่มิใชการลงทุนเพิ่มเติม  เวนแตการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยที่มีผลทําใหมูลคา
หลักทรัพยลดลง  และการปรับสัดสวนภายในเวลาอันส้ันอาจสงผลกระทบตอตลาดเงินตลาดทุน 
หรือสงผลกระทบตอผลประโยชนของสมาชิก   คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาให   กบข .   
หรือบริษัทจัดการกองทุนดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนเพื่อดํารงสถานะของกองทุนไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ 

ขอ ๑๓ ใหบริษัทจัดการกองทุน ย่ืนรายงานแสดงการจัดการกองทุนประจํ า เดือน 
ตอคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนภายในวันที่ย่ีสิบของเดือนถัดจากเดือนที่จะตองรายงาน  โดยใหย่ืน
ตามแบบที่คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนกําหนด 

ขอ ๑๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการที่ออกตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไม ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้   จนกวาจะมีประกาศ   ระเบียบ   
หรือมติคณะกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

กรณ  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๖๙  วรรคส่ี  และมาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสามารถมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืน 
เปนผูดําเนินการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดท้ังในประเทศและตางประเทศ  สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  เพ่ือใหสอดคลองกับ 
การดําเนินการดังกลาว  และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน  การจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกระทําไดกวางขวางยิ่งขึ้น  และเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


