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พระราชบญัญติั 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัที�  ๒๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

เป็นปีที�  ๕๔  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้  ฯ  ให้
ประกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึ�นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของรัฐสภา
ดงัต่อไปนี�  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี� เรียกว่า  “พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี� ให้ใช้บังคับเมื�อพ้นกาํหนดเก้าสิบวันนับแต่วนัถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา  ๔  ให้ใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาํว่า  “นายทะเบียน”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

 ““นายทะเบียน” หมายความวา่ บุคคลซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั�งเป็นนายทะเบียนกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ” 
 

______________________ 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� ๑๑๖ ตอนที� ๑๓๗ ก ลงวนัที� ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีผลใช้บงัคับ 
เมื�อวนัที� ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๔ ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๑๐  ทุกครั� งที�มีการจ่ายค่าจา้ง  ใหลู้กจา้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนโดยใหน้ายจา้ง 
หักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามอตัราที�กาํหนดในข้อบังคับของกองทุน 
แต่ข้อบงัคบันั�นจะตอ้งกาํหนดให้หักค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละสอง 
แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจา้ง  และให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามจาํนวนลูกจา้งในอตัรา
ไม่ตํ�ากวา่เงินสะสมของลกูจา้ง” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๑๒  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจและหน้าที�กาํกบัและควบคุมโดยทั�วไปเพื�อให้เป็นไปตาม 
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี�  

เพื�อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ� ง  รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดในสังกดั 
ปฏิบัติหน้าที�แทน  และจะมอบหมายให้แต่งตั�งพนักงานของหน่วยงานนั�นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที� 
เพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี�กไ็ด”้ 

มาตรา ๖ ให้เพิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา  ๑๒  ทวิ  และมาตรา  ๑๒  ตรี  แห่งพระราชบญัญติั 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๑๒  ทวิ  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจหน้าที�กาํกบัดูแลการจดัการกองทุนและมีอาํนาจ 
สั�งใหผู้จ้ดัการกองทุนชี�แจงขอ้เท็จจริงและทาํรายงานเกี�ยวกบัการจดัการกองทุนได ้

ในกรณีที�นายทะเบียนเห็นว่าผูจ้ดัการกองทุนใดจดัการกองทุนในลกัษณะที�อาจเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่กองทุน  นายทะเบียนมีอาํนาจสั�งให้ผูจ้ดัการกองทุนแกไ้ขหรือระงบัการกระทาํนั�นหรือสั�งถอดถอน
ผูจ้ดัการกองทุนได ้

มาตรา  ๑๒  ตรี  ให้นายทะเบียนจัดทาํรายงานเกี�ยวกับการกาํกับดูแลการจัดการกองทุน 
เสนอต่อรัฐมนตรีอยา่งนอ้ยปีละสองครั� ง 

เพื�อประโยชน์ในการกาํกบัและควบคุมให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี�   รัฐมนตรี
อาจสั�งใหน้ายทะเบียนรายงานผลการดาํเนินงานหรือชี�แจงขอ้เท็จจริงในเรื�องหนึ�งเรื�องใดเพิ�มเติมกไ็ด”้ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๑๓  การจดัการกองทุนจะตอ้งดาํเนินการโดยบุคคลซึ� งมิใช่นายจา้งและไดรั้บใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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มาตรา  ๑๔  ในการจัดการกองทุน  ให้ผู ้จัดการกองทุนมีหน้าที�และอยู่ในบังคับบทบัญญัติ 
เกี�ยวกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิ กมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่ ง 
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๒๐  ผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนก่อนครบกาํหนดสญัญา     เมื�อ  
(๑) นายทะเบียนสั�งถอดถอนตามมาตรา  ๑๒  ทวิ  วรรคสอง 
(๒) ขาดคุณสมบติัในการเป็นผูจ้ดัการกองทุน 
(๓) กองทุนหรือผูจ้ดัการกองทุนบอกเลิกสญัญา  หรือ 
(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕ 
มาตรา  ๒๑  ในกรณีที�ผู ้จัดการกองทุนพ้นจากการเป็นผูจ้ ัดการกองทุนตามมาตรา  ๒๐  (๑)   

(๒)  หรือ  (๓)  ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั� งผู ้จัดการกองทุนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที� 
ผูจ้ ัดการกองทุนเดิมพ้นตําแหน่ง  และให้แจ้งการแต่งตั� งผูจ้ ัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายใน 
สิบสี�วนันบัแต่วนัที�แต่งตั�ง” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง 
เลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“(๔) นายทะเบียนสั�งใหเ้ลิกกองทุนตามมาตรา  ๒๗” 

มาตรา  ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๒๖  เมื�อกองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คณะกรรมการ 
กองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที�กองทุนเลิกและให้คณะกรรมการกองทุน 
จดัให้มีการชาํระบญัชีภายในสามสิบวนั  และใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัที�กองทุนเลิก 
เวน้แต่กรณีจาํเป็นนายทะเบียนจะอนุมติัใหข้ยายเวลาออกไปไดต้ามที�เห็นสมควร 

มาตรา  ๒๗  นายทะเบียน  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอาํนาจสั�งให้เลิกกองทุนไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี�  

(๑) มีพฤติการณ์ที�ทําให้เห็นว่าการดาํเนินงานของกองทุนขัดต่อวัตถุประสงค์  หรือขัดต่อ
กฎหมาย 

(๒) มีพฤติการณ์ที�ทาํใหเ้ห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจดาํเนินต่อไปได ้ ไม่วา่เพราะเหตุใด 
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เมื�อนายทะเบียนสั�งให้เลิกกองทุนตามวรรคหนึ� งแลว้  ให้มีการชาํระบญัชีและให้นายทะเบียน 
แต่งตั�งผูช้าํระบญัชี” 

มาตรา  ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที�   พนักงานเจ้าหน้าที�ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคล 
ซึ�งเกี�ยวขอ้ง 

บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�  ใหเ้ป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนประกาศกาํหนด” 

มาตรา  ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๒๑   
มาตรา  ๒๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๒๖  หรือแต่งตั� งบุคคลซึ� งไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  เป็น 
ผูจ้ดัการกองทุน  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท 

มาตรา  ๓๕  ผู ้จัดการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามคําสั�งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๑๒  ทวิ 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๒๓  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื�นบาท” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

มาตรา ๑๕ ให้ผูจ้ดัการกองทุนที�ไดร้ับแต่งตั�งให้จดัการกองทุนที�ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกนั 
จดัตั�งขึ�นก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี� ใชบ้งัคบัจดัการกองทุนดงักล่าวไดต่้อไปอีกไม่เกินหนึ� งปีนบัแต่วนัที�
พระราชบญัญติันี� ใช้บังคับ  และให้นําบทบญัญติัในส่วนที�เกี�ยวกบัคุณสมบัติของผูจ้ ัดการกองทุนและ 
การจดัการกองทุน  รวมทั�งบทกาํหนดโทษในเรื�องดงักล่าวที�ใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที�พระราชบญัญติันี� ใชบ้งัคบั
มาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการกองทุนในระหวา่งเวลาดงักล่าว 

เพื�อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนตามวรรคหนึ�ง  นายทะเบียน
อาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื�อนไขใหผู้จ้ดัการกองทุนตอ้งปฏิบติัเพิ�มเติมได ้

ในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทุนตามวรรคหนึ� งเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�ไดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้
และกองทุนประสงคที์�จะใหผู้จ้ดัการกองทุนนั�นจดัการกองทุนตามบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ให้ผูจ้ดัการกองทุนยื�นคาํขอต่อนายทะเบียน
และเมื�อไดร้ับความเห็นชอบแลว้จึงจะดาํเนินการตามที�ยื�นขอได ้
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มาตรา ๑๖ ผู้จัดการกองทุนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื�อนไขที� 
นายทะเบียนกาํหนดตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื�นบาท 

มาตรา ๑๗ ความผิดตามมาตรา  ๑๖  ให้คณะกรรมการซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั� งตามมาตรา  ๔๒ 
แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้

มาตรา ๑๘ บรรดากฎกระทรวงที�เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื�อนไขในการจดัการกองทุน
ประกาศกระทรวงการคลัง  ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  คําสั�ง  และหนังสือเวียนเกี�ยวกับ 
การจัดการกองทุน  ให้ย ังคงใช้บังคับกับผู ้จัดการกองทุนตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัตินี�  
ไดต่้อไปอีกไม่เกินหนึ�งปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญติันี�ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๙ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี�  
 

 

 
ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภยั 
นายกรัฐมนตรี 

 

_______________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี�   คือ  เนื�องจากการจดัการกองทุนสํารองเลี� ยงชีพตาม
กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเป็นการประกอบธุรกิจการจดัการลงทุนประเภทหนึ�งซึ�งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั 
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  ดงันั�น  เพื�อให้การจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลกัการเดียวกนักบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  รวมทั�งเพื�อบรรเทาภาระการจ่ายเงินเข้ากองทุนสํารอง 
เลี� ยงชีพของนายจ้างและลูกจ้างให้น้อยลง  สมควรปรับปรุงอาํนาจของรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการกํากับดูแล 
การจัดการกองทุนให้เหมาะสมยิ�งขึ�นและกาํหนดให้การจดัการกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้บงัคับบทบญัญติัที�เกี�ยวกับ 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จึงจาํเป็นต้องตราพระราชบญัญติันี�  
 


