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                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
                    โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้รา
พระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 

                    มาตรา 1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530" 
 

                    มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้แต่มาตรา 4 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
                     *[รก.2542/137ก/9/30 ธนัวาคม 2542]   
 

                    มาตรา 3  ในพระราชบญัญติัน้ี     
 "กองทุน"* หมายความวา่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  *[ค านิยามน้ี  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550] 
 *“กองทุนนายจา้งเดียว”  หมายความวา่ กองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อลูกจา้งของนายจา้งเพียงรายเดียว 
 *“กองทุนหลายนายจา้ง”  หมายความวา่ กองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อลูกจา้งของนายจา้งหลายราย 

 *[ค านิยามน้ี เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
                    "ค่าจา้ง" หมายความวา่ เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นค่าตอบแทนการท างาน ทั้งน้ี ไม่วา่จะ
ก าหนด ค านวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวธีิใด และไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งใด แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่า
ท างานในวนัหยดุ หรือเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีนายจา้งหกัไว ้หรือจ่ายเพิ่มเติมใหแ้ก่ลูกจา้งเพื่อประโยชน์ใน
การท างาน 
                    "นายจา้ง" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้ง ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล และไม่วา่การตกลงนั้นจะมีสัญญาเป็นหนงัสือหรือไม่ 
                    "ลูกจา้ง" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งโดยไดรั้บค่าจา้ง ไม่วา่จะมีสัญญาเป็นหนงัสือ
หรือไม่ 
                   *"นายทะเบียน" หมายความวา่ บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
                      *[ค านิยามน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 

"พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                    "รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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                    มาตรา 4  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้ง
นายทะเบียน และพนกังานเจา้หนา้ท่ี กบัออกกฎกระทรวงและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
                    กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 

 
หมวด 1   การจัดตั้ง            

 

              มาตรา 5*  กองทุนจะมีข้ึนไดต่้อเม่ือลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั้งข้ึนและไดจ้ดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีท่ีลูกจา้งตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากองทุน โดย
ลูกจา้งจ่ายเงินสะสมและนายจา้งจ่ายเงินสมทบตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุนนั้น ทั้งน้ี จะจดัตั้งเป็น
กองทุนนายจา้งเดียวหรือกองทุนหลายนายจา้ง ซ่ึงอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได ้
  *[มาตรา 5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550] 
 

 มาตรา 6  เม่ือลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั้งกองทุนข้ึนตามมาตรา 5 แลว้ ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
             เงินทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัถา้ประสงคจ์ะใหเ้ป็น
กองทุนตามพระราชบญัญติัน้ี ใหด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง 
 

             มาตรา 7  กองทุนท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ใหเ้ป็นนิติบุคคล 
 

 มาตรา 7/1* กองทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เงินสะสมและเงินสมทบ 
 (2)  เงินทุนส ารองเล้ียงชีพลูกจา้งตามมาตรา 6 วรรคสอง 
 (3)  เงินเพิ่มตามมาตรา 10 วรรคสาม 
 (4)  ทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
 (5)  ทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพยสิ์นในกองทุน 
 (6)  ทรัพยสิ์นของลูกจา้งท่ีโอนยา้ยมาทั้งจ  านวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
ทั้งน้ี การโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวเขา้กองทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 
 (7)  ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 
  *[มาตรา 7/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550] 
 

             มาตรา 8  ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถา้ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 6 และมี
ขอ้บงัคบัถูกตอ้งตามมาตรา 9 และขอ้บงัคบันั้นไม่ขดัต่อกฎหมายหรือวตัถุประสงคข์องกองทุน ใหน้ายทะเบียนรับ
จดทะเบียนได ้และใหอ้อกใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนใหแ้ก่กองทุนนั้น 
             ใหน้ายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
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             มาตรา 9  ขอ้บงัคบัของกองทุนอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัต่อไปน้ี 
                     แต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
                     (6)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินสะสมของลูกจา้งและเงินสมทบของนายจา้งท่ีจะตอ้งจ่ายเขา้กองทุน 
                     (7)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการค านวณผลประโยชน์ท่ีลูกจา้งจะไดรั้บ 
                     (8)*  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเม่ือลูกจา้งส้ินสมาชิก
ภาพ หรือเม่ือกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดนั้นจะตอ้งไม่ตดัสิทธิของลูกจา้งโดยปราศจากเหตุผลอนั
สมควร 
  *[(8)  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550] 
 

                     (9)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการของกองทุน 
                     (10)*  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมสมาชิกแยกตาม
นโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจา้งในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้งกองทุนท่ีก าหนดใหมี้นโยบายการลงทุนหลาย
นโยบาย หรือกองทุนหลายนายจา้ง 
  *[(10)  แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550] 
 

                     (11)  รายการอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                    การแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของกองทุนใหค้ณะกรรมการกองทุนน าไปจดทะเบียนภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข และยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกวา่นายทะเบียนจะไดรั้บจดทะเบียนแลว้ 
 

              มาตรา 10*  ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้ง ใหลู้กจา้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนโดยใหน้ายจา้งหกัจากค่าจา้ง
และใหน้ายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน แต่ขอ้บงัคบันั้นจะตอ้ง
ก าหนดใหห้กัค่าจา้งเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของค่าจา้ง และ
ใหน้ายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามจ านวนลูกจา้งในอตัราไม่ต ่ากวา่เงินสะสมของลูกจา้ง 
              ลูกจา้งและนายจา้งอาจตกลงกนัใหจ่้ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ี
ก าหนดในวรรคหน่ึงโดยอนุมติัรัฐมนตรีก็ได ้
              ใหน้ายจา้งส่งเงินตามวรรคหน่ึงเขา้กองทุนภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการจ่ายค่าจา้งในกรณีท่ี
นายจา้งส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเขา้กองทุนล่าชา้กวา่สามวนัท าการ ใหน้ายจา้งจ่ายเงินเพิ่มใหแ้ก่กองทุนใน
ระหวา่งเวลาท่ีส่งล่าชา้ในอตัราร้อยละหา้ต่อเดือน ของจ านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ีส่งล่าชา้นั้น 
              *[มาตรา 10 วรรคหน่ึง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
  

             มาตรา 11  ใหก้องทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดว้ยผูแ้ทนซ่ึงลูกจา้งเลือกตั้งและผูแ้ทนซ่ึง
นายจา้งแต่งตั้ง มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของกองทุนและใหมี้อ านาจแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนและเป็นผูแ้ทน
ของกองทุนในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเป็นหนงัสือ ให้
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนท าการแทนก็ได ้
             การแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนหรือการเปล่ียนกรรมการ ใหค้ณะกรรมการกองทุนน าไปจดทะเบียนภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนหรือเปล่ียนกรรมการ 
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หมวด 2   
การจัดการกองทุน 

 

                 มาตรา 12*  ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจและหนา้ท่ีก ากบัและควบคุมโดยทัว่ไปเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัน้ี  
 เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามวรรคหน่ึงรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหห้น่วยงานใดในสังกดัปฏิบติัหนา้ท่ี
แทน และจะมอบหมายใหแ้ต่งตั้งพนกังานของหน่วยงานนั้นเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ีก็ได ้
                * [มาตรา 12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

            มาตรา 12 ทว*ิ  ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัดูแลการจดัการกองทุนและมีอ านาจสั่งใหผู้จ้ดัการ
กองทุนช้ีแจงขอ้เท็จจริงและท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการกองทุนได ้
           ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวา่ผูจ้ดัการกองทุนใดจดัการกองทุนในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่
กองทุน นายทะเบียนมีอ านาจสั่งใหผู้จ้ดัการกองทุนแกไ้ขหรือระงบัการกระท านั้นหรือสั่งถอดถอนผูจ้ดัการกองทุน
ได ้
                      * [มาตรา 12 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

                 มาตรา 12 ตรี*  ใหน้ายทะเบียนจดัท ารายงานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการจดัการกองทุน เสนอต่อ
รัฐมนตรีอยา่งนอ้ย ปีละสองคร้ังเพื่อประโยชน์ในการ ก ากบัดูแล และควบคุมใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง      
พระราชบญัญติัน้ี รัฐมนตรีอาจสั่งใหน้ายทะเบียนรายงานผลการด าเนินงานหรือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองหน่ึง 
เร่ืองใดเพิ่มเติมก็ได ้
                   * [มาตรา 12 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

                 มาตรา 13*  การจดัการกองทุนจะตอ้งด าเนินการโดยบุคคลซ่ึงมิใช่นายจา้งและไดรั้บใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
                      *[มาตรา 13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

              มาตรา 14*  ในการจดัการกองทุน ใหผู้จ้ดัการกองทุนมีหนา้ท่ีและอยูใ่นบงัคบับทบญัญติัเก่ียวกบัการ
จดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
                      * [มาตรา 14 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
               มาตรา 15  ใหน้ายจา้งแยกบญัชีและเอกสารเก่ียวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของตนออกจากบญัชี
และเอกสารเก่ียวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 

               มาตรา 16*  ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน ใหผู้จ้ดัการกองทุนน าเงินสะสมและเงิน
สมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนท่ีลูกจา้งไดแ้สดงเจตนาไว ้ ในกรณีท่ีลูกจา้งไม่แสดง 
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เจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ใหล้งทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมหรือนโยบายท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
แลว้แต่กรณี 

* [มาตรา 16 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550] 
 

มาตรา 17*  ใหผู้จ้ดัการกองทุนจดัท าบญัชีเพื่อแบ่งแยกทรัพยสิ์นของกองทุนทุกกองทุน โดยใหบ้นัทึก
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีกองทุนหลายนายจา้ง  ใหบ้นัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนตามส่วนไดเ้สียของลูกจา้ง
แยกตามรายนายจา้ง  ทั้งน้ี รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนดงัต่อไปน้ี  ใหน้ ามาค านวณเพื่อบนัทึกเป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายในบญัชีของลูกจา้งท่ีมีนายจา้งรายเดียวกนั 

 (ก)  เงินเพิ่มท่ีนายจา้งจ่ายเขา้กองทุน 
 (ข)  เงินสมทบและผลประโยชน์ท่ีลูกจา้งซ่ึงส้ินสมาชิกภาพไม่มีสิทธิไดรั้บและขอ้บงัคบัของ

กองทุนก าหนดให้เป็นของกองทุน 
 (ค)  ค่าเสียหายหรือดอกเบ้ียท่ีกองทุนตอ้งช าระตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 
 (ง)  เงินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 23 วรรคส่ี 
 (จ)  รายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 

 (2)  กรณีกองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน  ใหจ้ดัท าบญัชีแยกทรัพยสิ์นของแต่ละนโยบายการลงทุน
ออกจากกนั  ทั้งน้ี รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนหากเป็นผลมาจากการจดัการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใด  ให้
บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในบญัชีของนโยบายการลงทุนนั้น  ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนใหก้ระจายรายได้
และค่าใชจ่้ายนั้นตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพยสิ์นของแต่ละนโยบายการลงทุนและบนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ในบญัชีของนโยบายการลงทุนนั้น 
  *[มาตรา 17 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
 

มาตรา 18*  [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
               มาตรา 19*  [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 

 

               มาตรา 20*  ผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนก่อนครบก าหนดสัญญาเม่ือ 
                    (1)  นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา 12 ทว ิวรรคสอง 
                    (2)  ขาดคุณสมบติัในการเป็นผูจ้ดัการกองทุน 
                    (3)  กองทุนหรือผูจ้ดัการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ 
                    (4)  กองทุนเลิกตามมาตรา 25 
                                * [มาตรา 20 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
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               มาตรา 21*  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนตามมาตรา 20 (1)   (2)   
หรือ (3) ใหค้ณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ผูจ้ดัการกองทุนใหม่  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี ผูจ้ดัการกองทุนเดิม
พน้ต าแหน่ง และใหแ้จง้การแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 
                      * [มาตรา 21 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 

 

                 มาตรา 22  ลูกจา้งและนายจา้งจะขอตรวจดูบญัชีและเอกสารของกองทุน ณ ส านกังานกองทุนไดใ้น
เวลาเปิดท าการ 

 
หมวด 3 

 การจ่ายเงินจากกองทุนและการเลกิกองทุน 
 

                    มาตรา 23* ภายใตบ้งัคบัมาตรา 23/2 และมาตรา 23/3 เม่ือลูกจา้งส้ินสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซ่ึงมิใช่
กองทุนเลิก ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจ่ายเงินจากกองทุนใหแ้ก่ลูกจา้งตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
ของกองทุนและตามท่ีก าหนดในมาตรา 23/1 โดยใหจ่้ายรวมทั้งหมดคร้ังเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวนันบัแต่
วนัส้ินสมาชิกภาพในกรณีส้ินสมาชิกภาพ 

ในกรณีส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถา้ลูกจา้งมิไดก้ าหนดบุคคลผูจ้ะพึงไดรั้บเงินจากกองทุน
ไวโ้ดยพินยักรรมหรือท าเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนหรือไดก้ าหนดไวแ้ต่บุคคลผูน้ั้นตายก่อน ใหจ่้ายเงิน
จากกองทุนตามวรรคหน่ึงให้แก่บุคคลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                (1)  บุตรใหไ้ดรั้บสองส่วน แต่ถา้ผูต้ายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
                   (2)  สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 

(3)  บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยูใ่หไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
                 ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลดงักล่าวใน (1) (2) หรือ (3) หรือมีแต่ไดต้ายก่อนให้แบ่งเงินท่ีบุคคลนั้นมีสิทธิจะ
ไดรั้บใหแ้ก่บุคคลท่ียงัมีชีวติอยูต่ามส่วนท่ีก าหนดในวรรคสอง 

 

                 ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแลว้ใหเ้งิน
ดงักล่าวตกเป็นของกองทุน 

 *[มาตรา 23 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
 

มาตรา 24  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 23 สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกนัได ้และไม่อยูใ่นความ
รับผดิแห่งการบงัคบัคดี 

 

มาตรา 23/1*  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนหลายนายจา้ง  การค านวณเงินผลประโยชน์เม่ือลูกจา้งส้ินสมาชิก
ภาพ  ใหผู้จ้ดัการกองทุนค านวณเงินผลประโยชน์ของลูกจา้งดงักล่าวจากบญัชีส่วนไดเ้สียของบรรดาลูกจา้งท่ีมี
นายจา้งรายเดียวกนั 

ในกรณีท่ีเป็นกองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน  การค านวณเงินผลประโยชน์ของลูกจา้งท่ีส้ิน
สมาชิกภาพ  ใหผู้จ้ดัการกองทุนค านวณจากทรัพยสิ์นในบญัชีของนโยบายการลงทุนท่ีลูกจา้งรายนั้นมีส่วนไดเ้สีย 
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 *[มาตรา 23/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
 

มาตรา 23/2*  เม่ือลูกจา้งรายใดส้ินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ลูกจา้งรายนั้นมี
สิทธิคงเงินทั้งหมดท่ีมีสิทธิจะไดรั้บไวใ้นกองทุน  และคงการเป็นสมาชิกต่อไป  โดยลูกจา้งและนายจา้งไม่ตอ้ง
จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทุน  ทั้งน้ี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน โดยระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีออกจากงาน 

 *[มาตรา 23/3 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
 

มาตรา 24*  สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา 23 มาตรา 23/2 และมาตรา 23/3  ไม่อาจโอนกนั
ไดแ้ละไม่อยูใ่นความรับผดิชอบแห่งการบงัคบัคดี 

 *[มาตรา 24 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550]  
 

                    มาตรา 25  กองทุนยอ่มเลิก เม่ือ 
                     (1)  นายจา้งเลิกกิจการ 
                     (2)  ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
                     (3)  มีกรณีท่ีขอ้บงัคบัของกองทุนก าหนดให้เลิก หรือ 
                     (4)*  นายทะเบียนสั่งใหเ้ลิกกองทุนตามมาตรา 27 
                   ในกรณีท่ีกองทุนจดัตั้งข้ึนโดยมีนายจา้งมากกวา่หน่ึงราย การท่ีนายจา้งบางรายเลิกกิจการหรือถอนตวั
จากกองทุนไม่เป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งเลิก เวน้แต่ขอ้บงัคบัของกองทุนก าหนดใหเ้ลิก 
                   เม่ือมีกรณีตามวรรคสองเกิดข้ึน ใหค้ณะกรรมการกองทุนแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายในเจด็วนั นบั
แต่วนัท่ีนายจา้งบางรายเลิกกิจการหรือถอนตวั และจดัให้มีการช าระบญัชีกองทุนเฉพาะส่วนทรัพยสิ์นของนายจา้ง
และลูกจา้งของนายจา้งนั้นตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน เม่ือไดช้ าระบญัชีแลว้ใหแ้จง้ให้นาย
ทะเบียนทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัเสร็จการช าระบญัชี 

 

                        * [มาตรา 25 (4) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

                     มาตรา 26*  เม่ือกองทุนเลิกตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) ใหค้ณะกรรมการกองทุนแจง้ใหน้าย
ทะเบียนทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนเลิก และใหค้ณะกรรมการกองทุนจดัให้ มีการช าระบญัชีภายใน
สามสิบวนั และใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกองทุนเลิก เวน้แต่กรณีจ าเป็นนายทะเบียนจะ
อนุมติัใหข้ยายเวลาออกไปไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
                        * [มาตรา 26 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 

 

                    มาตรา 27*  นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหเ้ลิกกองทุน ไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
                    (1)  มีพฤติการณ์ท่ีท าใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานของกองทุนขดัต่อวตัถุประสงค ์หรือขดัต่อกฎหมาย 
                    (2)  มีพฤติการณ์ท่ีท าใหเ้ห็นวา่กิจการของกองทุนไม่อาจด าเนินต่อไปได ้ไม่วา่เพราะเหตุใด 
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เม่ือนายทะเบียนสั่งใหเ้ลิกกองทุนตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหมี้การช าระบญัชีและให้ นายทะเบียนแต่งตั้งผู ้

ช าระบญัชี 
                        * [มาตรา 27 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 

 

                  มาตรา 28  เม่ือกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ใหน้ายทะเบียนประกาศการเลิกกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
และปิดประกาศไวท่ี้ส านกังานของกองทุนหรือท่ีท าการของนายทะเบียน 

 

                  มาตรา 29  การช าระบญัชีกองทุนใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ยการ
ช าระบญัชีหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั และบริษทัจ ากดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
                   ในระหวา่งการช าระบญัชี ถา้ผูช้  าระบญัชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งบางส่วนก่อนก็ได ้และเม่ือ
ไดช้ าระบญัชีแลว้ ใหจ่้ายเงินทั้งหมดท่ีคา้งช าระแก่ลูกจา้งใหเ้สร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัเสร็จการ
ช าระบญัชี ถา้มีเงินเหลืออยูใ่หจ้ดัการตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน 
                    ค่าใชจ่้ายและค่าตอบแทนในการช าระบญัชี ใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของกองทุน 

 
หมวด 4 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

                     มาตรา 30  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจดัการกองทุน ให้นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อ านาจดงัต่อไปน้ี 
                       (1)  เขา้ไปในส านกังานของกองทุนหรือของผูจ้ดัการกองทุนเพื่อตรวจสอบกิจการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของกองทุนในเวลาท างานปกติ 
                       (2)  สั่งใหก้รรมการ ผูจ้ดัการกองทุน หรือเจา้หนา้ท่ีของกองทุนซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
กองทุนส่งหรือแสดงบญัชีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนของกองทุน 
                       (3)  เรียกบุคคลดงักล่าวใน (2) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการจดัการกองทุน 
 

 มาตรา 31*  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัแก่บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง บตัร
ประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 
                            * [มาตรา 31 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

 

                  มาตรา 32  กองทุนใดไม่ใชช่ื้อซ่ึงมีอกัษรไทยวา่ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ" น าหนา้ และ "ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้" ต่อทา้ย หรือใชช่ื้อเป็นอกัษรต่างประเทศแต่ไม่ใชค้  าซ่ึงมีความหมายดงักล่าวในดวงตรา ป้ายช่ือ จดหมาย ใบ
แจง้ความหรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจของกองทุน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 
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                 มาตรา 33  ผูใ้ดใชช่ื้อซ่ึงมีอกัษรไทยประกอบวา่ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ" น าหนา้และ"ซ่ึงจดทะเบียน
แลว้" ต่อทา้ย หรือใชช่ื้อเป็นอกัษรต่างประเทศซ่ึงมีความหมายดงักล่าว ในดวงตราป้ายช่ือ จดหมาย ใบแจง้ความ
หรือเอกสารอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัธุรกิจโดยมิไดเ้ป็นกองทุนตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนั
บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้ร้อยบาท จนกวา่จะไดเ้ลิกใช ้
 

             มาตรา 34*  คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 21 มาตรา 25 วรรค
สาม หรือมาตรา 26 หรือแต่งตั้งบุคคลซ่ึงไม่มีคุณสมบติัตามมาตรา 13 เป็นผูจ้ดัการกองทุน ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
             *[มาตรา 34 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

             มาตรา 35*  ผูจ้ดัการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 12 ทวหิรือไม่ปฏิบติั
ตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 23 มาตรา 23/1 หรือมาตรา 23/2 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
             *[มาตรา 35 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550] 
 

             มาตรา 36*  [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

             มาตรา 37  นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 15 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 

             มาตรา 38*  [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
            มาตรา 39*  [ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542] 
 

             มาตรา 40  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ขดัขวางหรือไม่ใหค้วาม
สะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 30 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 

             มาตรา 41  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนกระท าความผิดตามมาตรา 34 ใหถื้อวา่กรรมการทุกคนเป็น
ผูก้ระท าความผดิ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นเป็นใจกบักรรมการอ่ืน หรือไดจ้ดัการตามสมควรเพื่อป้องกนัมิ
ใหเ้กิดความผดินั้นแลว้ 
 

             มาตรา 42  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้
ตามมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
             คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง ใหมี้จ านวนสามคนซ่ึงคนหน่ึงตอ้งเป็นพนกังาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
            เม่ือคณะกรรมการไดท้  าการเปรียบเทียบคดีใด และผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนดแลว้ ใหค้ดีนั้นเป็นอนัเลิกกนั 
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            มาตรา 43  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้มิไดฟ้้องต่อศาลหรือมิไดส่้งเร่ืองใหค้ณะกรรมการท าการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 42 ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ีตรวจพบการกระท า
ความผดิ หรือภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีกระท าความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 
 
     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

             
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี (พ.ศ.2530) คือ โดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสริมใหมี้การ
จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยความสมคัรใจของนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อประสงคจ์ะใหเ้ป็นสวสัดิการแก่ลูกจา้ง
เม่ือออกจากงาน ตลอดจนส่งเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจของระเทศ  ซ่ึง
ในการน้ีสมควรวางหลกัเกณฑก์ารด าเนินการและการจดัการกองทุนเพื่อใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพมัน่คงและเป็น
ประโยชน์แก่ลูกจา้ง จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี   [รก.2530/254/23พ./7 ธนัวาคม 2530] 
                  

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2542) คือ เน่ืองจากการจดัการกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นการประกอบธุรกิจการจดัการลงทุนประเภทหน่ึงซ่ึงมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัการ
กองทุนดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการเดียวกนักบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อบรรเทา
ภาระการจ่ายเงินเขา้กองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบับทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี [รก.2542/137ก/9/30 ธนัวาคม 2542] 
 

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี (ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2550) คือ เน่ืองจากกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรแกไ้ขเพิ่มเติม
ใหเ้หมาะสม โดยก าหนดให้โอนยา้ยทรัพยสิ์นของลูกจา้งในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเขา้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพได ้และก าหนดใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพมีนโยบายการลงทุนหลากหลายเพื่อใหส้มาชิกไดเ้ลือกตามความ
ตอ้งการ รวมทั้งก าหนดใหลู้กจา้งท่ีส้ินสมาชิกภาพเน่ืองจากออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวใ้นกองทุนและลูกจา้งท่ีส้ิน
สมาชิกภาพเน่ืองจากการเกษียณอายมีุสิทธิขอรับเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นงวด โดยลูกจา้งท่ีส้ินสมาชิก
ภาพเพราะเหตุดงักล่าวยงัคงเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่อไปได ้ แต่ไม่ตอ้งจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพอีก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความต่อเน่ืองของการออมเงินโดยผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพและ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 

วมิ./ร่าง./รวบรวม. 
27 พ.ย.51 

 


