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พระราชบัญญัติ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เป็นปีที่ ๔๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐”  

 ชื่อพระราชบัญญัติ 

 มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 วันที่พระราชบัญญัติ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๓    ในพระราชบัญญัติน้ี 
“กองทุน” ๓ หมายความว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 บทนิยาม 

“กองทุนนายจ้างเดียว”๓  หมายความว่า กองทุนที่ จัดตั้งขึ้น 
เพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว   

“กองทุนหลายนายจ้าง”๓ หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้น 
เพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย   

“ค่าจ้าง” หมายความว่า  เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน
การท างาน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนด ค านวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวิธีใดและ
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด  แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด หรือเงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่นายจ้างหักไว้  ห รือจ่ายเพิ่ ม เติมให้แก่ลูกจ้าง  
เพื่อประโยชน์ในการท างาน  

  

                                                           
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ ๑๐๔ (ฉบบัพิเศษ) ตอนที่ ๒๕๔  ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๐   
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๓ แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๘๕ 
 
 

  “นายจ้าง” หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไม่ว่าการตกลงนั้นจะมีสัญญาเป็น
หนังสือหรือไม่ 

  “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงท างานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง   
ไม่ว่าจะมีสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่ 

  “นายทะเบียน”๒ หมายความว่า  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น 
นายทะเบียนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

  “รั ฐ ม น ต รี ” ห ม าย ค ว าม ว่ า  รั ฐ ม น ต รี ผู้ รั ก ษ าก ารต าม 
พระราชบัญญัติน้ี 

รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติ
และอ านาจของ
รัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่  
กับออกกฎกระทรวงและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 

   
หมวด ๑ 
การจัดตั้ง 

การจัดตั้งกองทุน 
และวัตถุประสงค ์

 
มาตรา ๕๓   กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกัน

จัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง  
ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสม 
และนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น  ทั้งนี้  
จะจัดตั้งเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบาย  
การลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้ 

การจดทะเบียนกองทุน 
 

มาตรา ๖   เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตาม
มาตรา ๕ แล้ว ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่ได้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะให้เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

                                                           
๒  แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๘๖ 
 
 

มาตรา ๗   กองทุนที่ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็นนิติบุคคล  ความเป็นนิติบุคคล 

 มาตรา ๗/๑๓   กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 

 ประเภทของทรัพย์สิน
ในกองทุน 

(๒) เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างตามมาตรา ๖ วรรคสอง   

(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม     

(๔) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้   

(๕) ทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สิน 
ในกองทุน 

  

(๖) ทรัพย์สินของลูกจ้างที่โอนย้ายมาทั้งจ านวนจากกองทุนเดิม
หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ทั้งนี้ การโอนทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากองทุน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

  

(๗) ทรัพย์สินอ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด   

มาตรา ๘   ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถ้าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ และมีข้อบังคับถูกต้องตามมาตรา ๙ และ
ข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้นายทะเบียน 
รับจดทะเบียนได้ และให้ออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่กองทุนนั้น 

ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 

 
เงื่อนไขการรับ 
จดทะเบียน 

มาตรา ๙   ข้อบังคับของกองทุนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่ อ  ซึ่ งต้องมีค าว่ า  “กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ ” น าหน้ า  

และมีค าว่า “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย 

 
ข้อบังคับกองทุน 
และการแก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) ที่ตั้งส านักงาน   

(๓) วัตถุประสงค์   

(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ   

(๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและ
แต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการกองทุน 

  

(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของ
นายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน 

  

(๗) ข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการค านวณผลประโยชน์ 
ที่ลูกจ้างจะได้รับ 

  



๑๘๗ 
 
 

  (๘)๓ ข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาในการ 
จ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕  ทั้งนี้ 
ข้อก าหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

  (๙) ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของกองทุน 
  (๑๐)๓ ข้อก าหนดเกี่ ยวกับการประชุมใหญ่  หรือข้อก าหนด

เกี่ยวกับการประชุมสมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุน  หรือตามรายนายจ้าง  
ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งกองทุนที่ก าหนดให้มีนโยบายการลงทุนหลายนโยบาย 
หรือกองทุนหลายนายจ้าง 

  (๑๑) รายการอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของกองทุน ให้คณะกรรมการกองทุน

น าไปจดทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข และยังไม่มีผลใช้บังคับ
จนกว่านายทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนแล้ว 

การจ่ายเงินสะสมและ 
เงินสมทบเข้ากองทุน 

 
มาตรา ๑๐๔  ทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม 

เข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน  
ตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง 

  ลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงกันให้จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
เข้ากองทุนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
การหยุดหรือเลื่อนส่ง 
เงินสะสมและ 
เงินสมทบเข้ากองทุน 

 ให้นายจ้างส่งเงินตามวรรคหนึ่งเข้ากองทุนภายในสามวันท าการ 
นับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง  ในกรณีที่นายจ้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ 
เข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันท าการ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในระหว่างเวลา
ที่ส่งล่าช้า ในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบ  
ที่ส่งล่าช้านั้น 

มาตรา ๑๐/๑๔   ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเงื่อนไขใด 
เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ  
เข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
 

                                                           
๔  แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๘๘ 
 
 

มาตรา ๑๑   ให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย
ผู้แทนซึ่งลูกจ้างเลือกตั้งและผู้แทนซึ่งนายจ้างแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของกองทุน และให้มีอ านาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและเป็นผู้แทนของ
กองทุนในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุน 
จะมอบหมายเป็นหนังสือให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนก็ได้ 

 
คณะกรรมการกองทุน 

 ก ารแต่ งตั้ งผู้ จั ด ก ารกองทุ นห รือก าร เป ลี่ ยน ก รรมก าร   
ให้คณะกรรมการกองทุนน าไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ 

  

 
หมวด ๒ 

การจัดการกองทุน 
 

 
 

มาตรา ๑๒๒   ให้รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากับและควบคุม
โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจมอบหมาย
ให้หน่วยงานใดในสังกัดปฏิบัติหน้าที่แทน และจะมอบหมายให้แต่งตั้งพนักงาน
ของหน่ วยงานนั้ น เป็นพนักงานเจ้าหน้ าที่  เพื่ อปฏิบั ติการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 

 อ านาจโดยทั่วไป 
ของรัฐมนตรีและ 
การมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๒ ทวิ๒   ให้นายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล 
การจัดการกองทุนและมีอ านาจสั่งให้ผู้จัดการกองทุนชี้แจงข้อเท็จจริงและ  
ท ารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าผู้จัดการกองทุนใดจัดการกองทุน 
ในลักษณะที่ อาจเป็นเหตุให้ เสี ยหายแก่กองทุน นายทะเบียนมีอ านาจสั่ งให้ 
ผู้จัดการกองทุนแก้ไขหรือระงับการกระท านั้นหรือสั่งถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้ 

 อ านาจหน้าที่ของ 
นายทะเบียน 

มาตรา ๑๒ ตรี๒   ให้นายทะเบียนจัดท ารายงานเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลการจัดการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

เพื่อประโยชน์ในการก ากับและควบคุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  รัฐมนตรีอาจสั่งให้นายทะเบียนรายงานผลการด าเนินงาน
หรือชี้แจงข้อเท็จจริงในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดเพิ่มเติมก็ได้ 

 การจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการก ากับดูแล
การจัดการกองทุน 
โดยนายทะเบียน 

 



๑๘๙ 
 
 

คุณสมบัติของผู้ที่ 
ท าหน้าที่จัดการกองทุน 

 มาตรา ๑๓๒   การจัดการกองทุนจะต้องด าเนินการโดยบุคคล 
ซึ่งมิใช่นายจ้าง  และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

อ านาจและหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน 

 

 
มาตรา ๑๔๒   ในการจัดการกองทุน  ให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่

และอยู่ในบังคับบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

การแยกบัญชีและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ของนายจ้างออกจาก
กองทุน 

 
มาตรา ๑๕   ให้นายจ้างแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืน
ของกองทุนโดยเด็ดขาด 

การลงทุนหรือ 
หาผลประโยชน์ตาม
นโยบายการลงทุน 
ที่ลูกจ้างเลือก 

 
มาตรา ๑๖๔   ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน  

ให้ผู้จัดการกองทุนน าเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตาม
นโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือก
นโยบายการลงทุน ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคย
ลงทุนไว้ หากไม่มีนโยบายเดิม ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบาย  
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน หากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้ก าหนดไว้  
ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

การจัดท าบัญชีเพื่อ
แบ่งแยกทรัพย์สินของ
กองทุนในกรณีที่เป็น
กองทุนหลายนายจ้าง 
และกองทุนทีม่ีหลาย
นโยบายการลงทุน 

 
มาตรา ๑๗๓   ให้ผู้จัดการกองทุนจัดท าบัญชีเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สิน

ของกองทุนทุกกองทุน โดยให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามประเภท
ของกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกองทุนหลายนายจ้าง ให้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ของกองทุนตามส่วนได้เสียของลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง  ทั้งนี้ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนดังต่อไปนี้  ให้น ามาค านวณเพื่อบันทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในบัญชีของลูกจ้างที่มีนายจ้างรายเดียวกัน 

 
 (ก)  เงินเพิ่มที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน 

(ข)  เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ลูกจ้าง 
ซึ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิได้รับและข้อบังคับของกองทุนก าหนดให้เป็นของ
กองทุน 

(ค)  ค่าเสียหายหรือดอกเบี้ ยที่ กองทุนต้องช าระตาม 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 



 

๑๙๐ 
 
 

(ง)  เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ 
(จ)  รายได้หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

  

              ๔รายได้ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) (ข) (ง) และ (จ)  
อาจก าหนดในข้อบังคับของกองทุน ให้บันทึกตามส่วนได้เสียของลูกจ้างหรือบันทึก
เฉลี่ยตามจ านวนลูกจ้างของนายจ้างรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้ 

(๒)   กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้จัดท าบัญชีแยก
ทรัพย์สินของแต่ละนโยบายการลงทุนออกจากกัน  ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นหากเป็นผลมาจากการจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใด ให้บันทึกเป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ให้กระจายรายได้และค่าใช้จ่ายนั้นตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละ
นโยบายการลงทุนและบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบาย  
การลงทุนนั้น 

  

มาตรา ๑๘๒   ยกเลิก 

มาตรา ๑๙๒   ยกเลิก 

  

มาตรา ๒๐๒   ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการกองทุน
ก่อนครบก าหนดสัญญา เมื่อ 

(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ  วรรคสอง 
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน 

 
การพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้จัดการกองทุน 

(๓) กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา  หรือ   

(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕   

มาตรา ๒๑๒   ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผู้จัดการ
กองทุนตามมาตรา ๒๐(๑) (๒) หรือ (๓)  ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการ
กองทุนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนเดิมพ้นต าแหน่ง  และให้
แจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
แต่งตั้ง 

 
การแต่งตั้งผู้จัดการ 
กองทุนใหม ่

มาตรา ๒๒   ลูกจ้างและนายจ้างจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสาร
ของกองทุน ณ ส านักงานกองทุนได้ในเวลาเปิดท าการ 

 การตรวจดูบัญชีและ
เอกสาร 

   



๑๙๑ 
 
 

  หมวด ๓ 
การจ่ายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน 

 

การจ่ายเงินจากกองทุน 
 

มาตรา ๒๓๔   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ มาตรา ๒๓/๓ และ
มาตรา ๒๓/๔ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการ
กองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในข้อบังคับของกองทุนและตามที่ก าหนดในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมด
คราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ 

 
 ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าลูกจ้างมิได้

ก าหนดบุคคลผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนไว้โดยพินัยกรรมหรือท าเป็นหนังสือ
มอบไว้แก่ผู้จัดการกองทุนหรือได้ก าหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายก่อน  ให้จ่ายเงิน
จากกองทุนตามวรรคหนึ่งให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี ้

 
 (๑)  บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป

ให้ได้รับสามส่วน 
(๒)  สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

 
 ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแต่ได้ตายก่อน 

ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่ก าหนด
ในวรรคสอง 

 
 ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสอง

หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

การค านวณเงิน
ผลประโยชน์เมื่อลูกจ้าง
สิ้นสมาชิกภาพจาก
กองทุนหลายนายจ้าง
และกองทุนทีม่ีหลาย
นโยบายการลงทุน 

 

 
มาตรา ๒๓/๑๓   ในกรณีที่เป็นกองทุนหลายนายจ้าง การค านวณ

เงินผลประโยชน์ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนค านวณเงิน
ผลประโยชน์ของลูกจ้างดังกล่าวจากบัญชีส่วนได้เสียของบรรดาลูกจ้างที่มีนายจ้าง
รายเดียวกัน 

ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน การค านวณเงิน
ผลประโยชน์ของลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนค านวณจากทรัพย์สิน
ในบัญชีของนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างรายนั้นมีส่วนได้เสีย 

 
  

 



๑๙๒ 
 
 

มาตรา ๒๓/๒๔   เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
ของกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปี
บริบูรณ์ หากลูกจ้างรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการ
กองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจ้าง โดยลูกจ้างรายนั้นยั งคงเป็น
สมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน  
แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบส าหรับลูกจ้าง
รายนั้นอีก  ทั้งนี้  การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
นายทะเบียนประกาศก าหนด 

 
การขอรับเงินเป็นงวด
กรณีสิ้นสมาชิกภาพ
เพราะการเกษียณอายุ
หรือออกจากงาน 
เมื่อมีอายุไม่ต่ ากว่า 
ห้าสิบห้าป ี

มาตรา ๒๓/๓๓   เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงาน
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุน  
และคงการเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ 
เงินสมทบเข้ากองทุน  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน  
โดยระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ออกจากงาน 

 
การคงเงินไว้ใน
กองทุนกรณีสิ้น
สมาชิกภาพเพราะ 
ออกจากงาน 
 

มาตรา ๒๓ /๔ ๔    ในกรณี ที่ น ายจ้ างถอนตั วจากกองทุ น 
หลายนายจ้างและยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่ หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก หากลูกจ้างได้แสดงเจตนา  
ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ช าระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุน
หรือเงินที่ เหลือจากการขอรับเงินเป็นงวดตามมาตรา ๒๓/๒ หรือขอให้โอนเงิน 
ที่คงไว้ในกองทุนตามมาตรา ๒๓/๓ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืน 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ  
ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ช าระบัญชีด าเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้  
ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจประกาศก าหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได ้

 
การโอนเงินที่คงไว้ไป
กองทุนรวมเพื่อการ 
เลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืน 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หลักประกันการชราภาพ 

มาตรา ๒๔๓   สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง
การบังคับคดี 

 
บทคุ้มครองสิทธิ
เรียกร้องเงินจาก
กองทุน 

มาตรา ๒๕   กองทุนย่อมเลิก เมื่อ 
(๑) นายจ้างเลิกกิจการ 
(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 

 
การเลิกกองทุน 



๑๙๓ 
 
 
  (๓) มีกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนก าหนดให้เลิก  หรือ 

(๔)๒  นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗ 

 
 ในกรณีที่ กองทุนจัดตั้ งขึ้นโดยมีนายจ้างมากกว่าหนึ่ งราย 

การที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการ หรือถอนตัวจากกองทุน ไม่เป็นเหตุให้กองทุน
ต้องเลิก เว้นแต่ข้อบังคับของกองทุนก าหนดให้เลิก 

  เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้ง 
ให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว 
และจัดให้มีการช าระบัญชีกองทุนเฉพาะส่วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของ
นายจ้างนั้นตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน  เมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว  
ให้แจง้ให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันเสร็จการช าระบัญชี 

หน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
กองทุนเมื่อกองทุน 
เลิกตามมาตรา  
๒๕(๑) - (๓) 

 
มาตรา ๒๖๒   เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕(๑) (๒) หรือ (๓)  

ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กองทุนเลิก และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการช าระบัญชีภายในสามสิบวัน 
และให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก  เว้นแต่กรณีจ าเป็น
นายทะเบียนจะอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร 

อ านาจของ 
นายทะเบียนในการสั่ง
เลิกกองทุน 

 
มาตรา ๒๗๒   นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

มีอ านาจสั่งให้เลิกกองทุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่าการด าเนินงานของกองทุนขัดต่อ

วัตถุประสงค์หรือขัดต่อกฎหมาย 

 
 (๒) มีพฤติการณ์ที่ท าให้เห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจด าเนิน

ต่อไปได้ ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
  เมื่อนายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีการ

ช าระบัญชีและให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี 

วิธีการประกาศ 
เลิกกองทุน 

 
มาตรา ๒๘   เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕  ให้นายทะเบียน

ประกาศการเลิกกองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
กองทุนหรือที่ท าการของนายทะเบียน 

การช าระบัญชีและ 
ค่าตอบแทน 

 
มาตรา ๒๙   การช าระบัญชีกองทุนให้น าบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ว่าด้วยการช าระบัญชีห้ างหุ้นส่วนจดทะเบี ยน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 



๑๙๔ 
 
 

ในระหว่างการช าระบัญชี  ถ้าผู้ช าระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกจ้างบางส่วนก่อนก็ได้ และเมื่อได้ช าระบัญชีแล้ว ให้จ่ายเงินทั้งหมดที่ค้าง
ช าระแก่ลูกจ้างให้เสร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเสร็จการช าระบัญชี  
ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้จัดการตามที่ก าหนดในข้อบังคับของกองทุน 

  

ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการช าระบัญชี ให้จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน  

 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 
 

มาตรา ๓๐   เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดการกองทุน 
ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในส านักงานของกองทุนหรือของผู้จัดการกองทุน
เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของกองทุนในเวลาท างานปกติ 

 
อ านาจของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ในการ 
ปฏิบัติหน้าที ่

(๒)  สั่งให้กรรมการ ผู้จัดการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ของกองทุน
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่งหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน
ของกองทุน 

  

(๓ )  เรียกบุคคลดังกล่าวใน (๒ ) มาเพื่อสอบถามหรือแสดง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

  

มาตรา ๓๑๒   ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนด 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง 
แสดงบัตรประจ าตัว 
ในการปฏิบัติหน้าที ่

 

 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

  

มาตรา ๓๒   กองทุนใดไม่ใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยว่า “กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ” น าหน้า และ “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย  หรือใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศ
แต่ไม่ใช้ค าซึ่งมีความหมายดังกล่าวในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความหรือ
เอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 
กรณีไม่ใช้ชื่อและ 
ค าต่อท้ายให้ถูกต้อง 

 

 



๑๙๕ 
 
 

กรณีใช้ชื่อและ 
ค าต่อท้าย 
โดยไม่มีสิทธิใช้ 

 มาตรา ๓๓   ผู้ใดใช้ชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบว่า “กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ” น าหน้า และ “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย  หรือใช้ชื่อเป็นอักษร
ต่างประเทศซึ่งมีความหมายดังกล่าวในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความหรือ
เอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่า
จะได้เลิกใช้ 

กรณีคณะกรรมการ
กองทุนไม่ปฏิบัต ิ
ตาม พ.ร.บ. นี ้

 

 
มาตรา ๓๔๒   คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ 

วรรคสอง  มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๖ หรือแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ เป็นผู้จัดการกองทุน  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

กรณีผู้จัดการกองทุน 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
นายทะเบียน 

 
ม าต รา  ๓ ๕ ๔    ผู้ จั ดก ารกองทุ น ใดไม่ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง 

ของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๒ ทวิ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗  
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ หรือมาตรา ๒๓/๔ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา ๓๖๒   ยกเลิก 

กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๕ 

 
มาตรา ๓๗   นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 
 

มาตรา ๓๘๒   ยกเลิก 
  

มาตรา ๓๙๒    ยกเลิก 

กรณีไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ขัดขวาง หรือ
ไม่ให้ความสะดวกแก่
นายทะเบียน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๔๐   ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของนายทะเบียนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ความรับผิดของ
กรรมการกองทุน 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระท าความผิดตาม

มาตรา ๓๔ ถ้าการกระท าความผิดของคณะกรรมการกองทุนนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระท าของกรรมการผู้ใด หรือในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 

                                                           
  แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของ 
ผู้แทนนิติบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๐  



๑๙๖ 
 
 

หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่ งก ารห รือไม่ กระท าการจน เป็น เหตุ ให้
คณะกรรมการกองทุนนั้นกระท าความผิด กรรมการผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 

  

มาตรา ๔๒   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
การเปรียบเทียบความผิด 

คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ านวนสามคน
ซึ่ งคนหนึ่ งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา  
ความอาญา 

 
 

เมื่อคณะกรรมการได้ท าการเปรียบเทียบคดีใด และผู้ต้องหา 
ได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว   
ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

 
 

มาตรา ๔๓   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาล
หรือมิได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการท าการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๒  ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระท าความผิด หรือ
ภายในห้าปีนับแต่วันที่กระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

 อายุความเปรียบเทียบ 
และการฟ้องร้อง 
ต่อศาล 

   

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
              นายกรัฐมนตรี 

  

____________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมใหม้ีการจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง  เพื่อประสงค์จะให้เป็นสวัสดิการแกลู่กจ้างเมื่อออกจากงาน  
ตลอดจนส่งเสริมการระดมเงนิออมภาคเอกชนเพือ่น าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งในการนี้ สมควร 
วางหลักเกณฑ์การด าเนินการและการจัดการกองทนุเพื่อให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมัน่คงและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้


