พระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ชื่อพระราชบัญญัติ

พ.ศ. ๒๕๓๐”
มาตรา ๒พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันพระราชบัญญัติ
ใช้บังคับ

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” ๓ หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนนายจ้างเดียว”๓ หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้าง
ของนายจ้างเพียงรายเดียว

บทนิยาม



ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ (ฉบับพิเศษ) ตอนที่ ๒๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐
๓
แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑

“กองทุนหลายนายจ้าง”๓ หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้าง
ของนายจ้างหลายราย
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็น
ค่าตอบแทนการทางาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกาหนด คานวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทน
โดยวิธีใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด
หรือเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างหักไว้ หรือจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างเพื่อ
ประโยชน์ในการทางาน
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่าย
ค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไม่ว่าการตกลงนั้นจะมีสัญญา
เป็นหนังสือหรือไม่
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทางานให้แก่นายจ้างโดยได้รับ
ค่าจ้าง ไม่ว่าจะมีสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่
“นายทะเบียน”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
นายทะเบียนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่
กับออกกฎกระทรวงและกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

____________________________
แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
๒

รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติและ
อานาจของรัฐมนตรี

หมวด ๑
การจัดตั้ง
มาตรา ๕๓ กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกัน
จัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง
ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสม
และนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น ทั้งนี้
จะจัดตั้งเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุน
นโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้

การจัดตั้งกองทุน
และวัตถุประสงค์

มาตรา ๖ เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตาม
มาตรา ๕ แล้ว ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่ได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการตาม
วรรคหนึ่ง

การจดทะเบียนกองทุน

มาตรา ๗ กองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคล

ความเป็นนิติบคุ คล

มาตรา ๗/๑๓ กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม
(๔) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สินใน

ประเภทของทรัพย์สินใน
กองทุน

กองทุน
(๖) ทรัพย์สินของลูกจ้างที่โอนย้ายมาทั้งจานวนจากกองทุนเดิมหรือ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ทั้งนี้ การโอนทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากองทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
(๗) ทรัพย์สินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด

มาตรา ๘ ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ และมีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๙ และข้อบังคับนั้น
ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้
และให้ออกใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่กองทุนนั้น
ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการรับ
จดทะเบียน

มาตรา ๙ ข้อบังคับของกองทุนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งต้องมีคาว่า “กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” นาหน้า และมีคาว่า
“ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย
(๒) ที่ตั้งสานักงาน
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ
(๕) ข้อกาหนดเกี่ยวกับจานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้ง
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของ
นายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน
(๗) ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณผลประโยชน์
ที่ลูกจ้างจะได้รับ
(๘)๓ ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ
จ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ทั้งนี้ ข้อกาหนด
นั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(๙) ข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของกองทุน

ข้อบังคับกองทุน
และการแก้ไขเพิ่มเติม

(๑๐)๓ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การประชุมสมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจ้างในกรณีที่เป็นการ
จัดตั้งกองทุนที่กาหนดให้มีนโยบายการลงทุนหลายนโยบาย หรือกองทุนหลายนายจ้าง
(๑๑) รายการอื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุน
นาไปจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข และยังไม่มีผลใช้บังคับ
จนกว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว

มาตรา ๑๐๔ ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตรา
ที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง
ลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงกันให้จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้า
กองทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได้
ให้นายจ้างส่งเงินตามวรรคหนึ่งเข้ากองทุนภายในสามวันทาการ
นับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้างในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุน
ล่าช้ากว่าสามวันทาการ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที่ส่งล่าช้า
ในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ส่งล่าช้านั้น

การจ่ายเงินสะสมและ
เงินสมทบเข้ากองทุน

มาตรา ๑๐/๑๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้
รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด เพื่อให้ลูกจ้างหรือ
นายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้คราวละไม่เกิน
หนึ่งปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

การหยุดหรือเลื่อนส่ง
เงินสะสมและเงินสมทบ
เข้ากองทุน

มาตรา ๑๑ ให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยผู้แทน
ซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
กองทุน และให้มีอานาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการ
ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทาการแทนก็ได้
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ให้คณะกรรมการ
กองทุนนาไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือเปลี่ยน
กรรมการ
_______________________
แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔

หมวด ๒
การจัดการกองทุน
มาตรา ๑๒๒ ให้รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับและควบคุม
โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้
หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทน และจะมอบหมายให้แต่งตั้งพนักงานของ
หน่วยงานนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ได้

อานาจโดยทั่วไปของ
รัฐมนตรีและการ
มอบหมาย

มาตรา ๑๒ ทวิ๒ ให้นายทะเบียนมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการจัดการ
กองทุนและมีอานาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงและทารายงานเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนได้
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้จัดการกองทุนใดจัดการกองทุน
ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เสียหายแก่กองทุน นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ผู้จัดการ
กองทุนแก้ไขหรือระงับการกระทานั้นหรือสั่งถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้

อานาจหน้าที่ของ
นายทะเบียน

มาตรา ๑๒ ตรี๒ ให้นายทะเบียนจัดทารายงานเกี่ยวกับการกากับดูแล
การจัดการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการกากับและควบคุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีอาจสั่งให้นายทะเบียนรายงานผลการดาเนินงานหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพิ่มเติมก็ได้

การจัดทารายงานเกี่ยวกับ
การกากับดูแลการจัดการ
กองทุนโดยนายทะเบียน

มาตรา ๑๓๒ การจัดการกองทุนจะต้องดาเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใช่
นายจ้าง และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของผู้ที่
ทาหน้าทีจ่ ัดการ
กองทุน

มาตรา ๑๔๒ ในการจัดการกองทุน ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และ
อยู่ในบังคับบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

อานาจและหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน

มาตรา ๑๕ ให้นายจ้างแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนโดยเด็ดขาด

การแยกบัญชีและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินของนายจ้าง
ออกจากของกองทุน

มาตรา ๑๖๔ ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้
ผู้จัดการกองทุนนาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบาย
การลงทุนที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการ
ลงทุน ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนไว้ หากไม่มี
นโยบายเดิม ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
กองทุน หากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้กาหนดไว้ ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตาม
นโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การลงทุนหรือหา
ผลประโยชน์ตามนโยบาย
การลงทุนที่ลูกจ้างเลือก

มาตรา ๑๗๓ ให้ผู้จัดการกองทุนจัดทาบัญชีเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินของ
กองทุนทุกกองทุน โดยให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามประเภทของ
กองทุน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกองทุนหลายนายจ้าง ให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของ
กองทุนตามส่วนได้เสียของลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายของ
กองทุนดังต่อไปนี้ ให้นามาคานวณเพื่อบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในบัญชีของ
ลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกัน
(ก) เงินเพิ่มที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน
(ข) เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ลูกจ้างซึ่ง
สิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับและข้อบังคับของกองทุนกาหนดให้เป็นของกองทุน
(ค) ค่าเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนต้องชาระตามคาพิพากษา
หรือคาสั่งศาล
(ง) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่
(จ) รายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
๔
รายได้ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) (ข) (ง) และ (จ) อาจ
กาหนดในข้อบังคับของกองทุนให้บันทึกตามส่วนได้เสียของลูกจ้างหรือบันทึกเฉลี่ย
ตามจานวนลูกจ้างของนายจ้างรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้

การจัดทาบัญชีเพื่อแบ่งแยก
ทรัพย์สินของกองทุนใน
กรณีที่เป็นกองทุนหลาย
นายจ้าง และกองทุนที่มี
หลายนโยบายการลงทุน

(๒) กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้จัดทาบัญชีแยก
ทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุนออกจากกัน ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากเป็นผลมาจากการจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใด ให้บันทึกเป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นให้กระจาย
รายได้และค่าใช้จ่ายนั้นตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุน
และบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น
มาตรา ๑๘๒ ยกเลิก
มาตรา ๑๙๒ ยกเลิก
มาตรา ๒๐๒ ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุนก่อน
ครบกาหนดสัญญา เมื่อ
(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน
(๓) กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ
(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕

การพ้นจากตาแหน่งของ
ผู้จัดการกองทุน

มาตรา ๒๑๒ ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการ
กองทุนตามมาตรา ๒๐(๑) (๒) หรือ (๓) ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทุนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนเดิมพ้นตาแหน่ง และให้แจ้ง
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง

การแต่งตั้งผูจ้ ัดการ
กองทุนใหม่

มาตรา ๒๒ ลูกจ้างและนายจ้างจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของ
กองทุน ณ สานักงานกองทุนได้ในเวลาเปิดทาการ

การตรวจดูบัญชีและ
เอกสาร

หมวด ๓
การจ่ายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน
มาตรา ๒๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ และมาตรา
๒๓/๔ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้อง
จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของ

การจ่ายเงินจากกองทุน

กองทุนและตามที่กาหนดในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลา
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ๔
ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าลูกจ้างมิได้กาหนด
บุคคลผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนไว้โดยพินัยกรรมหรือทาเป็นหนังสือมอบไว้แก่
ผู้จัดการกองทุนหรือได้กาหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายก่อน ให้จ่ายเงินจากกองทุนตาม
วรรคหนึ่งให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป
ให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแต่ได้ตายก่อน
ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่กาหนดใน
วรรคสอง
ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือ
ไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
มาตรา ๒๓/๑๓ ในกรณีที่เป็นกองทุนหลายนายจ้าง การคานวณเงิน
ผลประโยชน์เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนคานวณเงินผลประโยชน์
ของลูกจ้างดังกล่าวจากบัญชีส่วนได้เสียของบรรดาลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกัน
ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน การคานวณ
เงินผลประโยชน์ของลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนคานวณจากทรัพย์สิน
ในบัญชีของนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างรายนั้นมีส่วนได้เสีย

การคานวณเงิน
ผลประโยชน์เมื่อลูกจ้าง
สิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน
หลายนายจ้างและกองทุน
ที่มีหลายนโยบายการลงทุน

มาตรา ๒๓/๒๔ เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับของ
กองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ หาก
ลูกจ้างรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจาก
กองทุนตามเจตนาของลูกจ้าง โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน
สะสมหรือเงินสมทบสาหรับลูกจ้างรายนั้นอีก ทั้งนี้ การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกาหนด

การขอรับเงินเป็นงวดกรณี
สิ้นสมาชิกภาพเพราะการ
เกษียณอายุหรือออกจาก
งานเมื่อมีอายุไม่ต่ากว่าห้า
สิบห้าปี

มาตรา ๒๓/๓๓ เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่
ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุน และคง
การเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ
เงินสมทบเข้ากองทุน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน
โดยระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ออกจากงาน
มาตรา ๒๓/๔๔ ในกรณีที่นายจ้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ้าง
และยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงาน
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก หากลูกจ้างได้แสดงเจตนาให้ผู้จัดการกองทุนหรือ
ผู้ชาระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุนหรือเงินที่เหลือจาก
การขอรับเงินเป็นงวดตามมาตรา ๒๓/๒ หรือขอให้โอนเงินที่ คงเงินไว้ในกองทุน
ตามมาตรา ๒๓/๓ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้
ชาระบัญชีดาเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจประกาศ
กาหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

การคงเงินไว้ในกองทุน
กรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
ออกจากงาน

การโอนเงินที่คงไว้ไป
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็หลัก
ประกันการชราภาพ

มาตรา ๒๔๓ สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ มาตรา
๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

บทคุ้มครองสิทธิเรียกร้อง
เงินจากกองทุน

มาตรา ๒๕ กองทุนย่อมเลิก เมื่อ
(๑) นายจ้างเลิกกิจการ
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(๓) มีกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนกาหนดให้เลิก หรือ
(๔)๒ นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีนายจ้างมากกว่าหนึ่งราย การที่
นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุนไม่เป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิก
เว้นแต่ข้อบังคับของกองทุนกาหนดให้เลิก
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้
นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว
และจัดให้มีการชาระบัญชีกองทุนเฉพาะส่วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของ

การเลิกกองทุน

นายจ้างนั้นตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน เมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว
ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จการชาระบัญชี
มาตรา ๒๖๒ เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕(๑) (๒) หรือ (๓)
ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กองทุน
เลิก และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการชาระบัญชีภายในสามสิบวัน และ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก เว้นแต่กรณีจาเป็น
นายทะเบียนจะอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
กองทุนเมื่อกองทุนเลิก
ตามมาตรา ๒๕(๑) - (๓)

มาตรา ๒๗๒ นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอานาจ
สั่งให้เลิกกองทุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่าการดาเนินงานของกองทุนขัดต่อ
วัตถุประสงค์หรือขัดต่อกฎหมาย
(๒) มีพฤติการณ์ที่ทาให้เห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจดาเนิน
ต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด
เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีการชาระ
บัญชีและให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี

อานาจของนายทะเบียน
ในการสั่งเลิกกองทุน

มาตรา ๒๘ เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ให้นายทะเบียนประกาศ
การเลิกกองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปิดประกาศไว้ที่สานักงานของกองทุนหรือ
ที่ทาการของนายทะเบียน

วิธีการประกาศ
เลิกกองทุน

มาตรา ๒๙ การชาระบัญชีกองทุนให้นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จากัด และบริษัทจากัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างการชาระบัญชี ถ้าผู้ชาระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่
ลูกจ้างบางส่วนก่อนก็ได้ และเมื่อได้ชาระบัญชีแล้ว ให้จ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชาระแก่
ลูกจ้างให้เสร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเสร็จการชาระบัญชี ถ้ามีเงิน
เหลืออยู่ให้จัดการตามที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชาระบัญชี ให้จ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุน

การชาระบัญชีและ
ค่าตอบแทน

หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดการกองทุน
ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสานักงานของกองทุนหรือของผู้จัดการกองทุนเพื่อ
ตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนในเวลาทางานปกติ
(๒) สั่งให้กรรมการ ผู้จัดการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ของกองทุนซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่งหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของ
กองทุน
(๓) เรียกบุคคลดังกล่าวใน (๒) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

อานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๓๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ประกาศกาหนด

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจาตัว
ในการปฏิบัติหน้าที่

หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๒ กองทุนใดไม่ใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยว่า “กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ” นาหน้า และ “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย หรือใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศ
แต่ไม่ใช้คาซึ่งมีความเหมายดังกล่าวในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความหรือ
เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

กรณีไม่ใช้ชื่อและ
คาต่อท้ายให้ถูกต้อง

มาตรา ๓๓ ผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า “กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ” นาหน้า และ “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย หรือใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศ
ซึ่งมีความหมายดังกล่าวในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่น
เกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

กรณีใช้ชื่อและ
คาต่อท้ายโดย
ไม่มีสิทธิใช้

ห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๓๔๒ คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรค
สอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๖ หรือแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ เป็นผู้จัดการกองทุน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๓๕๔ ผู้จัดการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียน
ตามมาตรา ๑๒ ทวิ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑
มาตรา ๒๓/๒ หรือมาตรา ๒๓/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

กรณีคณะกรรมการ
กองทุนไม่ปฏิบัตติ าม
พ.ร.บ. นี้
กรณีผู้จัดการกองทุน
ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา
๑๒ ทวิ และมาตรา ๒๓
คาสั่งนายทะเบียน

มาตรา ๓๖๒ ยกเลิก
มาตรา ๓๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๕

มาตรา ๓๘๒ ยกเลิก
มาตรา ๓๙๒ ยกเลิก
มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

กรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ขัดขวาง หรือไม่ให้ความ
สะดวกแก่นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทาความผิดตาม
มาตรา ๓๔ ให้ถือว่ากรรมการทุกคนเป็นผู้กระทาความผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้รู้เห็นเป็นใจกับกรรมการอื่น หรือได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดนั้นแล้ว

บทสันนิษฐานความผิด
ของกรรมการ

มาตรา ๔๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

การเปรียบเทียบความผิด

คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจานวนสามคน
ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการได้ทาการเปรียบเทียบคดีใด และผู้ต้องหาได้ชาระ
ค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว ให้คดีนั้น
เป็นอันเลิกกัน
มาตรา ๔๓ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือ
มิได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการทาการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทาความผิด หรือภายในห้าปี
นับแต่วันที่กระทาความผิดเป็นอันขาดอายุความ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ
สมควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้าง
และลูกจ้าง เพื่อประสงค์จะให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงาน ตลอดจน
ส่งเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งในการนี้ สมควรวางหลักเกณฑ์การดาเนินการและการจัดการกองทุนเพื่อให้
กองทุนสารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

อายุความเปรียบเทียบ
และการฟ้องร้องต่อศาล

