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พระราชบัญญัติ 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา   “กองทุน”  ในมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

““กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ” 
มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “กองทุนนายจางเดียว”  และคําวา  “กองทุนหลายนายจาง” 

ระหวางบทนิยามคําวา  “กองทุน”  และคําวา  “คาจาง”  ในมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

““กองทุนนายจางเดียว”   หมายความวา  กองทุนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อลูกจางของนายจางเพียงรายเดียว 
“กองทุนหลายนายจาง”  หมายความวา  กองทุนที่จัดต้ังข้ึนเพื่อลูกจางของนายจางหลายราย” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๕  กองทุนจะมีข้ึนไดตอเมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดต้ังข้ึนและไดจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย  ออกจากงาน  หรือลาออกจาก
กองทุน  โดยลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของ
กองทุนนั้น   ทั้งนี้  จะจัดต้ังเปนกองทุนนายจางเดียวหรือกองทุนหลายนายจาง  ซ่ึงอาจมีนโยบาย 
การลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗/๑  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๗/๑  กองทุนประกอบดวยทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจางตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา  ๑๐  วรรคสาม 
(๔) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) ทรัพยสินที่เกิดจากการลงทนุหรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุน 
(๖) ทรัพยสินของลูกจางที่โอนยายมาทั้งจํานวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  ทั้งนี้   การโอนทรัพยสินดังกลาวเขากองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่ 
นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(๗) ทรัพยสินอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๘)   ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อลูกจาง 

ส้ินสมาชิกภาพ  หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕   ทั้งนี้  ขอกําหนดนั้นจะตองไมตัดสิทธิของลูกจาง 

โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกแยกตาม

นโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจางในกรณีที่เปนการจัดต้ังกองทุนที่กําหนดใหมีนโยบายการลงทุน

หลายนโยบาย   หรือกองทุนหลายนายจาง” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๖ ในการลงทุนหรือหาผลประโยชนของกองทุน  ใหผูจัดการกองทุนนําเงินสะสม

และเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจางไดแสดงเจตนาไว  ในกรณี

ที่ลูกจางไมแสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ใหลงทุนหรือหาผลประโยชนตามนโยบายเดิมหรือ

นโยบายที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด   แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๗ ใหผูจัดการกองทุนจัดทําบัญชีเพื่อแบงแยกทรัพยสินของกองทุนทุกกองทุน   

โดยใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีกองทุนหลายนายจาง  ใหบันทึกรายไดและคาใชจายของกองทุนตามสวนไดเสียของ

ลูกจางแยกตามรายนายจาง  ทั้งนี้  รายไดและคาใชจายของกองทุนดังตอไปนี้  ใหนํามาคํานวณเพื่อ

บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในบัญชีของลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 

 (ก) เงินเพิ่มที่นายจางจายเขากองทุน 

 (ข) เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่ลูกจางซ่ึงส้ินสมาชิกภาพไมมีสิทธิ

ไดรับและขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเปนของกองทุน 

 (ค) คาเสียหายหรือดอกเบี้ยที่กองทุนตองชําระตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 

 (ง) เงินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา  ๒๓  วรรคส่ี 

 (จ) รายไดหรือคาใชจายอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
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(๒) กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน  ใหจัดทําบัญชีแยกทรัพยสินของแตละนโยบาย

การลงทุนออกจากกัน   ทั้งนี้  รายไดและคาใชจายที่ เกิดข้ึนหากเปนผลมาจากการจัดการลงทุน 

ตามนโยบายการลงทุนใด  ใหบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น  สวนรายได 

และคาใชจายอื่นใหกระจายรายไดและคาใชจายนั้นตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินของแตละนโยบาย

การลงทุนและบันทึกเปนรายไดและคาใชจายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนั้น” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓  เมื่อลูกจางส้ินสมาชิกภาพ

เพราะเหตุอื่นซ่ึงมิใชกองทุนเลิก  ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๓/๑  โดยใหจายรวมทั้งหมด

คราวเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันส้ินสมาชิกภาพ 

ในกรณีส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย  ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงิน 

จากกองทุนไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือไดกําหนดไวแตบุคคล 

ผูนั้นตายกอน  ใหจายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตามหลักเกณฑ   ดังตอไปนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน  แตถาผูตายมีบุตรต้ังแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 

(๓) บิดามารดา   หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 

ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมีแตไดตายกอนใหแบงเงินที่บุคคล

นั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง 

ถาผูตายไมมีบคุคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาทตามกฎหมายแลว 

ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน” 

มาตรา ๑๑ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๒๓/๑  มาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓   

แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๒๓/๑  ในกรณีที่เปนกองทุนหลายนายจาง  การคํานวณเงินผลประโยชนเมื่อลูกจาง

ส้ินสมาชิกภาพ  ใหผูจัดการกองทุนคํานวณเงินผลประโยชนของลูกจางดังกลาวจากบัญชีสวนไดเสีย

ของบรรดาลูกจางที่มีนายจางรายเดียวกัน 
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ในกรณีที่เปนกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน  การคํานวณเงินผลประโยชนของลูกจาง 

ที่ส้ินสมาชิกภาพ  ใหผูจัดการกองทุนคํานวณจากทรัพยสินในบัญชีของนโยบายการลงทุนที่ลูกจางรายนั้น

มีสวนไดเสีย 
มาตรา  ๒๓/๒  เมื่อลูกจางรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑที่กําหนด

ในขอบังคับของกองทุน  หากลูกจางรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด  ใหผูจัดการ
กองทุนจายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจาง  โดยลูกจางรายนั้นยังคงเปนสมาชิกของกองทุนตอไปได 
ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน  แตลูกจางรายนั้นและนายจางไมตองจายเงินสะสม 
หรือเงินสมทบสําหรับลูกจางรายนั้นอีก  ทั้งนี้  การรับเงินจากกองทุนเปนงวดใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด   

มาตรา  ๒๓/๓  เมื่อลูกจางรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไมวาดวยเหตุใด   ลูกจางรายนั้น
มีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะไดรับไวในกองทุน  และคงการเปนสมาชิกตอไป   โดยลูกจางและ
นายจางไมตองจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุน  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน 
โดยระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับดังกลาวตองไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ออกจากงาน” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓  
ไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒   และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๕  ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา  ๑๒  ทวิ   
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๓/๑  หรือมาตรา  ๒๓/๒  ตองระวางโทษปรบั
ไมเกินหาหมื่นบาท” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎหมายวาดวยกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  สมควรแกไขเพิ่มเติมให

เหมาะสม  โดยกําหนดใหโอนยายทรัพยสินของลูกจางในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเขากองทุนสํารอง

เล้ียงชีพได  และกําหนดใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีนโยบายการลงทุนหลากหลายเพื่อใหสมาชิกไดเลือกตาม

ความตองการ  รวมทั้งกําหนดใหลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวในกองทุนและ

ลูกจางที่ส้ินสมาชิกภาพเนื่องจากการเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนงวด  โดยลูกจาง

ท่ีส้ินสมาชิกภาพเพราะเหตุดังกลาวยังคงเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตอไปได  แตไมตองจายเงิน

สะสมและเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพอีก  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความตอเนื่องของการออมเงินโดยผาน

กองทุนสํารองเล้ียงชีพและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

 


