(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี
มาตรา
พ.ศ. ๒๕๔๒”

๑ พระราชบัญญัติน ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พ (ฉบับที ๒)

มาตรา ๒* พระราชบัญญัติ น ี ให้ใช้บังคับเมื อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่ ว นั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ย กเลิ กบทนิ ย ามคํา ว่า “นายทะเบี ย น” ในมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
““นายทะเบียน” หมายความว่า บุคคลซึ งรัฐมนตรี แต่งตังเป็ นนายทะเบี ยนกองทุนสํารอง
เลียงชีพ”
______________________
*
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที ๑๑๖ ตอนที ๑๓๗ ก ลงวัน ที ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๔๒ มี ผลใช้บงั คับ
เมือวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓

๒
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ งของมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“มาตรา ๑๐ ทุกครั งที มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้าง
หักจากค่ า จ้า งและให้นายจ้า งจ่ ายเงิ น สมทบเข้ากองทุ นตามอัต ราที กาํ หนดในข้อบังคับของกองทุ น
แต่ ข ้อบังคับนันจะต้องกํา หนดให้หักค่ าจ้างเป็ นเงิ นสะสมเข้ากองทุ น ในอัต ราไม่ต าํ กว่า ร้ อยละสอง
แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามจํานวนลูกจ้างในอัตรา
ไม่ตาํ กว่าเงินสะสมของลูกจ้าง”
มาตรา ๕ ให้ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สํา รองเลี ย งชี พ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจและหน้าทีกาํ กับและควบคุมโดยทัว ไปเพือให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน ี
เพื อปฏิ บัติการให้เ ป็ นไปตามวรรคหนึ ง รั ฐมนตรี อ าจมอบหมายให้ห น่ วยงานใดในสังกัด
ปฏิ บัติหน้า ที แ ทน และจะมอบหมายให้แ ต่ งตังพนักงานของหน่ วยงานนัน เป็ นพนักงานเจ้า หน้า ที
เพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน ี กไ็ ด้”
มาตรา ๖ ให้เพิมความต่อไปนี เป็ นมาตรา ๑๒ ทวิ และมาตรา ๑๒ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๑๒ ทวิ ให้นายทะเบี ยนมีอาํ นาจหน้าที กาํ กับดูแลการจัดการกองทุนและมี อาํ นาจ
สัง ให้ผจู้ ดั การกองทุนชีแจงข้อเท็จจริ งและทํารายงานเกียวกับการจัดการกองทุนได้
ในกรณี ทีนายทะเบียนเห็นว่าผูจ้ ดั การกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะทีอาจเป็ นเหตุให้เสี ยหาย
แก่กองทุ น นายทะเบี ยนมี อาํ นาจสังให้ผูจ้ ดั การกองทุ นแก้ไขหรื อระงับการกระทํานันหรื อสังถอดถอน
ผูจ้ ดั การกองทุนได้
มาตรา ๑๒ ตรี ให้น ายทะเบี ย นจัด ทํา รายงานเกี ย วกับการกํา กับดู แ ลการจัด การกองทุ น
เสนอต่อรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละสองครัง
เพือประโยชน์ในการกํากับและควบคุมให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน ี รัฐมนตรี
อาจสัง ให้นายทะเบียนรายงานผลการดําเนิ นงานหรื อชีแจงข้อเท็จจริ งในเรื องหนึ งเรื องใดเพิมเติมก็ได้”
มาตรา ๗ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติ กองทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๓ การจัดการกองทุนจะต้องดําเนิ นการโดยบุคคลซึ งมิใช่ นายจ้างและได้รับใบอนุ ญาต
ให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการจัดการกองทุ นส่ วนบุ คคลตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

๓
มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุ น ให้ ผู ้จัดการกองทุ นมี หน้ าที และอยู่ ในบังคับบทบัญญัติ
เกียวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๙ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่ งพระราชบัญญัติ กองทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“มาตรา ๒๐ ผูจ้ ดั การกองทุนพ้นจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนก่อนครบกําหนดสัญญา เมือ
(๑) นายทะเบียนสัง ถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
(๓) กองทุนหรื อผูจ้ ดั การกองทุนบอกเลิกสัญญา หรื อ
(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๑ ในกรณี ทีผู ้จัดการกองทุ นพ้นจากการเป็ นผูจ้ ัดการกองทุ นตามมาตรา ๒๐ (๑)
(๒) หรื อ (๓) ให้คณะกรรมการกองทุ นแต่ งตังผู้จัดการกองทุ นใหม่ ภายในสามสิ บวันนับแต่ ว ันที
ผูจ้ ัดการกองทุ นเดิ มพ้นตําแหน่ ง และให้แจ้งการแต่ งตังผูจ้ ัดการกองทุ นใหม่ แก่ นายทะเบี ยนภายใน
สิ บสี วนั นับแต่วนั ทีแต่งตัง”
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิ กความใน (๔) ของมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญัติ กองทุ นสํ ารอง
เลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“(๔) นายทะเบียนสัง ให้เลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติ กองทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“มาตรา ๒๖ เมื อกองทุ น เลิ ก ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ ค ณะกรรมการ
กองทุ นแจ้งให้ นายทะเบี ยนทราบภายในเจ็ ดวันนับแต่ ว นั ที กองทุ นเลิ กและให้คณะกรรมการกองทุ น
จัดให้มีการชําระบัญชีภายในสามสิ บวัน และให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ที กองทุนเลิก
เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นนายทะเบียนจะอนุมตั ิให้ขยายเวลาออกไปได้ตามทีเห็นสมควร
มาตรา ๒๗ นายทะเบี ยน โดยความเห็ นชอบของรัฐมนตรี มีอาํ นาจสังให้เลิกกองทุนได้ในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) มี พฤติ การณ์ ทีท ําให้ เห็ นว่ าการดําเนิ นงานของกองทุ นขัดต่ อวัตถุ ประสงค์ หรื อขัดต่ อ
กฎหมาย
(๒) มีพฤติการณ์ทีทาํ ให้เห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจดําเนิ นต่อไปได้ ไม่วา่ เพราะเหตุใด

๔
เมื อนายทะเบี ยนสังให้เลิ กกองทุ นตามวรรคหนึ งแล้ว ให้มีการชําระบัญชี และให้นายทะเบี ยน
แต่งตังผูช้ าํ ระบัญชี”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติ กองทุ น สํ า รองเลี ย งชี พ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“มาตรา ๓๑ ในการปฏิ บัติ หน้ า ที พนั กงานเจ้ าหน้ าที ต ้องแสดงบัต รประจํา ตัว แก่ บุ คคล
ซึ งเกียวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ให้เป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๓ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญญัติ กองทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
“มาตรา ๓๔ คณะกรรมการกองทุ นใดไม่ ปฏิ บัติ ต ามมาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรื อมาตรา ๒๖ หรื อแต่ งตังบุ คคลซึ งไม่ มีคุ ณสมบัติ ตามมาตรา ๑๓ เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ งหมืนบาท
มาตรา ๓๕ ผู ้จัดการกองทุ นใดไม่ ปฏิ บัติ ตามคําสั งของนายทะเบี ยนตามมาตรา ๑๒ ทวิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาท”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๑๕ ให้ผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รั บแต่งตังให้จดั การกองทุ นที ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกัน
จัดตังขึ นก่อนวันที พระราชบัญญัติน ี ใช้บงั คับจัดการกองทุนดังกล่าวได้ต่อไปอีกไม่เกินหนึ งปี นับแต่วนั ที
พระราชบัญญัติ น ี ใช้บังคับ และให้นําบทบัญญัติ ในส่ วนที เกี ยวกับคุ ณสมบัติ ของผูจ้ ัดการกองทุ นและ
การจัดการกองทุน รวมทังบทกําหนดโทษในเรื องดังกล่าวทีใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันทีพระราชบัญญัติน ี ใช้บงั คับ
มาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การกองทุนในระหว่างเวลาดังกล่าว
เพือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนตามวรรคหนึ ง นายทะเบียน
อาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขให้ผจู ้ ดั การกองทุนต้องปฏิบตั ิเพิมเติมได้
ในกรณี ทีผจู ้ ดั การกองทุนตามวรรคหนึ งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยูแ่ ล้ว
และกองทุนประสงค์ทีจะให้ผจู ้ ดั การกองทุนนันจัดการกองทุนตามบทบัญญัติทีเกียวกับการจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผจู้ ดั การกองทุนยืนคําขอต่อนายทะเบียน
และเมือได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะดําเนินการตามทียืนขอได้

๕
มาตรา ๑๖ ผู้จัดการกองทุ นใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื อนไขที
นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาท
มาตรา ๑๗ ความผิ ดตามมาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการซึ งรั ฐมนตรี แต่ งตังตามมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้
มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวงทีเกี ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขในการจัดการกองทุน
ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานั กงานเศรษฐกิ จการคลัง คําสั ง และหนั งสื อเวี ยนเกี ย วกับ
การจัดการกองทุ น ให้ ย ังคงใช้บังคั บกับผู ้จั ดการกองทุ นตามมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ น ี
ได้ต่อไปอีกไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน ีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
_______________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนื องจากการจัดการกองทุนสํารองเลียงชี พตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพเป็ นการประกอบธุ รกิจการจัดการลงทุนประเภทหนึงซึ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ดังนัน เพือให้การจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นไปตาม
มาตรฐานและหลักการเดียวกันกับการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล รวมทังเพือบรรเทาภาระการจ่ายเงิ นเข้ากองทุนสํารอง
เลียงชี พของนายจ้างและลูกจ้างให้น้อยลง สมควรปรั บปรุ งอํานาจของรั ฐมนตรี และนายทะเบี ยนในการกํากับดูแล
การจัดการกองทุนให้เหมาะสมยิงขึ นและกําหนดให้การจัดการกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้บ งั คับบทบัญญัติ ที เกี ยวกับ
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ จึ งจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน ี

