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พระราชบญัญติั 
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัที�  ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เป็นปีที�  ๖๒  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

พระราชบญัญติันี� มีบทบัญญติับางประการเกี�ยวกบัการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ� งมาตรา  ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้กระทาํได้
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึ�นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัตอ่ไปนี�  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี� เรียกวา่  “พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒* พระราชบญัญติันี� ให้ใชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

__________________ 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� ๑๒๔ ตอนที� ๑๐๐ ก ลงวนัที� ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  มีผลใช้บงัคบัเมื�อวนัที�  
๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ 



๒ 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาํวา่   “กองทุน”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

““กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ�มบทนิยามคาํวา่  “กองทุนนายจา้งเดียว”  และคาํวา่  “กองทุนหลายนายจา้ง” 
ระหวา่งบทนิยามคาํวา่  “กองทุน”  และคาํวา่  “ค่าจา้ง”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

““กองทุนนายจา้งเดียว”   หมายความวา่  กองทุนที�จดัตั�งขึ�นเพื�อลกูจา้งของนายจา้งเพียงรายเดียว 
“กองทุนหลายนายจา้ง”  หมายความวา่  กองทุนที�จดัตั�งขึ�นเพื�อลกูจา้งของนายจา้งหลายราย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา  ๕  กองทุนจะมีขึ�นไดต่้อเมื�อลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั�งขึ�นและไดจ้ดทะเบียน
ตามพระราชบญัญติันี�   เพื�อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจ้างในกรณีที�ลูกจา้งตาย  ออกจากงาน  หรือลาออกจาก
กองทุน  โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
กองทุนนั�น   ทั� งนี�   จะจัดตั�งเป็นกองทุนนายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง  ซึ� งอาจมีนโยบาย 
การลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายกไ็ด”้ 

มาตรา ๖ ให้เพิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา  ๗/๑  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๗/๑  กองทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์น  ดงัตอ่ไปนี�  
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินทุนสาํรองเลี�ยงชีพลูกจา้งตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 
(๓) เงินเพิ�มตามมาตรา  ๑๐  วรรคสาม 
(๔) ทรัพยสิ์นที�มีผูอ้ทิุศให ้
(๕) ทรัพยสิ์นที�เกิดจากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพยสิ์นในกองทุน 
(๖) ทรัพยสิ์นของลูกจา้งที�โอนยา้ยมาทั�งจาํนวนจากกองทุนเดิมหรือกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ข้าราชการ  ทั� งนี�    การโอนทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที� 
นายทะเบียนประกาศกาํหนด 

(๗) ทรัพยสิ์นอื�นตามที�นายทะเบียนประกาศกาํหนด” 
 



๓ 
 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

“(๘)   ข้อกําหนดเกี�ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื�อลูกจ้าง 

สิ�นสมาชิกภาพ  หรือเมื�อกองทุนเลิกตามมาตรา  ๒๕   ทั�งนี�   ขอ้กาํหนดนั�นจะตอ้งไม่ตดัสิทธิของลูกจา้ง 

โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๑๐)  ของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  

พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

“(๑๐) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่  หรือขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการประชุมสมาชิกแยกตาม

นโยบายการลงทุนหรือตามรายนายจา้งในกรณีที�เป็นการจดัตั�งกองทุนที�กาํหนดให้มีนโยบายการลงทุน

หลายนโยบาย   หรือกองทุนหลายนายจา้ง” 

มาตรา ๙ ให้เพิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ� งถกูยกเลิกโดยพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๖ ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน  ให้ผูจ้ดัการกองทุนนาํเงินสะสม

และเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที�ลูกจา้งไดแ้สดงเจตนาไว ้ ในกรณี

ที�ลูกจา้งไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมหรือ

นโยบายที�มีความเสี�ยงนอ้ยที�สุด   แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๑๗ ให้ผูจ้ ัดการกองทุนจัดทาํบัญชีเพื�อแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนทุกกองทุน   

โดยให้บนัทึกรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดงัต่อไปนี�  

(๑) กรณีกองทุนหลายนายจา้ง  ให้บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนตามส่วนไดเ้สียของ

ลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง  ทั�งนี�   รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนดงัต่อไปนี�   ให้นํามาคาํนวณเพื�อ

บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในบญัชีของลูกจา้งที�มีนายจา้งรายเดียวกนั 

 (ก) เงินเพิ�มที�นายจา้งจ่ายเขา้กองทุน 

 (ข) เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที�ลูกจ้างซึ� งสิ�นสมาชิกภาพไม่มีสิทธิ

ไดรั้บและขอ้บงัคบัของกองทุนกาํหนดให้เป็นของกองทุน 

 (ค) ค่าเสียหายหรือดอกเบี�ยที�กองทุนตอ้งชาํระตามคาํพิพากษาหรือคาํสั�งศาล 

 (ง) เงินที�ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๒๓  วรรคสี� 

 (จ) รายไดห้รือค่าใชจ่้ายอื�นตามที�นายทะเบียนประกาศกาํหนด 



๔ 
 

(๒) กรณีกองทุนที�มีหลายนโยบายการลงทุน  ให้จดัทาํบญัชีแยกทรัพยสิ์นของแต่ละนโยบาย

การลงทุนออกจากกัน   ทั� งนี�   รายได้และค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ� นหากเป็นผลมาจากการจัดการลงทุน 

ตามนโยบายการลงทุนใด  ให้บนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในบญัชีของนโยบายการลงทุนนั�น  ส่วนรายได ้

และค่าใชจ่้ายอื�นให้กระจายรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายนั�นตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพยสิ์นของแต่ละนโยบาย

การลงทุนและบนัทึกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในบญัชีของนโยบายการลงทุนนั�น” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๓๐  และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา ๒๓ ภายใต้บงัคบัมาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓  เมื�อลูกจ้างสิ�นสมาชิกภาพ

เพราะเหตุอื�นซึ� งมิใช่กองทุนเลิก  ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจา้งตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุนและตามที�กาํหนดในมาตรา  ๒๓/๑  โดยให้จ่ายรวมทั�งหมด

คราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัสิ�นสมาชิกภาพ 

ในกรณีสิ�นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย  ถา้ลูกจ้างมิไดก้าํหนดบุคคลผูจ้ะพึงไดร้ับเงิน 

จากกองทุนไวโ้ดยพินยักรรมหรือทาํเป็นหนังสือมอบไวแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนหรือไดก้าํหนดไวแ้ต่บุคคล 

ผูน้ั�นตายก่อน  ให้จ่ายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ�งให้แก่บุคคลตามหลกัเกณฑ ์  ดงัต่อไปนี�  

(๑) บุตรให้ไดรั้บสองส่วน  แต่ถา้ผูต้ายมีบุตรตั�งแต่สามคนขึ�นไปให้ไดรั้บสามส่วน 

(๒) สามีหรือภริยาให้ไดรั้บหนึ�งส่วน 

(๓) บิดามารดา   หรือบิดาหรือมารดาที�มีชีวติอยูใ่ห้ไดรั้บหนึ�งส่วน 

ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลดงักล่าวใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมีแต่ไดต้ายก่อนให้แบ่งเงินที�บุคคล

นั�นมีสิทธิจะไดร้ับให้แก่บุคคลที�ยงัมีชีวติอยูต่ามส่วนที�กาํหนดในวรรคสอง 

ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแลว้ 

ให้เงินดงักลา่วตกเป็นของกองทุน” 

มาตรา ๑๑ ให้ เพิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา  ๒๓/๑  มาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓   

แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา  ๒๓/๑  ในกรณีที�เป็นกองทุนหลายนายจา้ง  การคาํนวณเงินผลประโยชน์เมื�อลูกจา้ง

สิ�นสมาชิกภาพ  ให้ผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณเงินผลประโยชน์ของลูกจา้งดงักลา่วจากบญัชีส่วนไดเ้สียของ

บรรดาลูกจา้งที�มีนายจา้งรายเดียวกนั 
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ในกรณีที�เป็นกองทุนที�มีหลายนโยบายการลงทุน  การคาํนวณเงินผลประโยชน์ของลูกจ้าง 

ที�สิ�นสมาชิกภาพ  ให้ผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณจากทรัพยสิ์นในบญัชีของนโยบายการลงทุนที�ลูกจา้งรายนั�น

มีส่วนไดเ้สีย 
มาตรา  ๒๓/๒  เมื�อลกูจา้งรายใดสิ�นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายตุามหลกัเกณฑที์�กาํหนด

ในขอ้บงัคบัของกองทุน  หากลูกจ้างรายนั�นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด  ให้ผูจ้ดัการ
กองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจา้ง  โดยลูกจา้งรายนั�นยงัคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได ้
ตามระยะเวลาที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน  แต่ลูกจ้างรายนั�นและนายจ้างไม่ตอ้งจ่ายเงินสะสม 
หรือเงินสมทบสาํหรับลูกจา้งรายนั�นอีก  ทั�งนี�   การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที�นายทะเบียนประกาศกาํหนด   

มาตรา  ๒๓/๓  เมื�อลกูจา้งรายใดสิ�นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่วา่ดว้ยเหตุใด   ลูกจา้งรายนั�น
มีสิทธิคงเงินทั�งหมดที�มีสิทธิจะได้รับไวใ้นกองทุน  และคงการเป็นสมาชิกต่อไป   โดยลูกจ้างและ
นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทุน  ทั�งนี�   ตามระยะเวลาที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน 
โดยระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัดงักลา่วตอ้งไมน่อ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ออกจากงาน” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐   
และให้ใชค้วามต่อไปนี�แทน 

“มาตรา ๒๔ สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๓/๒  และมาตรา  ๒๓/๓  
ไมอ่าจโอนกนัไดแ้ละไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  (ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒   และให้ใช้
ความตอ่ไปนี�แทน 

“มาตรา  ๓๕  ผูจ้ดัการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๑๒  ทว ิ  
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๓/๑  หรือมาตรา  ๒๓/๒  ตอ้งระวางโทษปรับ
ไมเ่กินห้าหมื�นบาท” 

 

 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยทุธ์  จุลานนท ์
นายกรัฐมนตรี 



๖ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี�   คือ  เนื�องจากกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพที�ใช้บังคบัอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ที� เปลี�ยนแปลงไป  สมควรแก้ไขเพิ�มเติมให้

เหมาะสม  โดยกาํหนดใหโ้อนยา้ยทรัพยสิ์นของลูกจา้งในกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเขา้กองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพได ้ และกาํหนดให้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพมีนโยบายการลงทุนหลากหลายเพื�อใหส้มาชิกไดเ้ลือกตาม

ความตอ้งการ  รวมทั�งกาํหนดใหลู้กจา้งที�สิ�นสมาชิกภาพเนื�องจากออกจากงานมีสิทธิคงเงินไวใ้นกองทุนและ

ลกูจา้งที�สิ�นสมาชิกภาพเนื�องจากการเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเป็นงวด  โดยลูกจา้ง

ที�สิ�นสมาชิกภาพเพราะเหตุดงักล่าวยงัคงเป็นสมาชิกของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพต่อไปได ้ แต่ไม่ตอ้งจ่ายเงิน

สะสมและเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี� ยงชีพอีก  ทั� งนี�   เพื�อสร้างความต่อเนื�องของการออมเงินโดยผ่าน

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพและเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  จึงจาํเป็นตอ้งตรา

พระราชบญัญติันี�  

 


