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พระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ที ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิม เติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ
พระราชบัญ ญัติ น ี มี บ ทบัญญัติ บางประการเกี ย วกับการจํากัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน ีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป

__________________
*
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เล่มที ๑๒๔ ตอนที ๑๐๐ ก ลงวันที ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บงั คับเมื อวัน ที
๒๗ มกราคม ๒๕๕๑

๒
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “กองทุน” ในมาตรา ๓ แห่ งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
““กองทุน” หมายความว่า กองทุนสํารองเลียงชีพ”
มาตรา ๔ ให้เพิม บทนิยามคําว่า “กองทุนนายจ้างเดียว” และคําว่า “กองทุนหลายนายจ้าง”
ระหว่างบทนิยามคําว่า “กองทุน” และคําว่า “ค่าจ้าง” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
““กองทุนนายจ้างเดียว” หมายความว่า กองทุนทีจดั ตังขึนเพือลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว
“กองทุนหลายนายจ้าง” หมายความว่า กองทุนทีจดั ตังขึนเพือลูกจ้างของนายจ้างหลายราย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๕ กองทุนจะมีข ึนได้ต่อเมือลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตังขึนและได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติน ี เพือเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี ทีลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรื อลาออกจาก
กองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงิ นสะสมและนายจ้างจ่ายเงิ นสมทบตามเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับของ
กองทุน นัน ทังนี จะจัด ตังเป็ นกองทุน นายจ้า งเดี ย วหรื อ กองทุนหลายนายจ้าง ซึ งอาจมี น โยบาย
การลงทุนนโยบายเดียวหรื อหลายนโยบายก็ได้”
มาตรา ๖ ให้เพิม ความต่อไปนีเป็ นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๗/๑ กองทุนประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินทุนสํารองเลียงชีพลูกจ้างตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) เงินเพิมตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม
(๔) ทรัพย์สินทีมีผอู้ ทุ ิศให้
(๕) ทรัพย์สินทีเกิดจากการลงทุนหรื อดอกผลของทรัพย์สินในกองทุน
(๖) ทรัพย์สินของลูกจ้างทีโอนย้ายมาทังจํานวนจากกองทุนเดิมหรื อกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ทังนี การโอนทรั พ ย์สิ น ดังกล่า วเข้ากองทุ น ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที
นายทะเบียนประกาศกําหนด
(๗) ทรัพย์สินอืนตามทีนายทะเบียนประกาศกําหนด”

๓
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๘) ข้อ กํา หนดเกี ย วกับ หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และระยะเวลาในการจ่ า ยเงิ น เมื อ ลู ก จ้า ง
สินสมาชิกภาพ หรื อเมือกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ทังนี ข้อกําหนดนันจะต้องไม่ตดั สิ ทธิ ของลูกจ้าง
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๑๐) ข้อกําหนดเกียวกับการประชุมใหญ่ หรื อข้อกําหนดเกียวกับการประชุมสมาชิกแยกตาม
นโยบายการลงทุนหรื อตามรายนายจ้างในกรณี ทีเป็ นการจัดตังกองทุนทีกาํ หนดให้มีนโยบายการลงทุน
หลายนโยบาย หรื อกองทุนหลายนายจ้าง”
มาตรา ๙ ให้ เ พิม ความต่ อ ไปนี เป็ นมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๖ ในการลงทุนหรื อหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ผจู้ ดั การกองทุนนําเงินสะสม
และเงินสมทบไปลงทุนหรื อหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนทีลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ในกรณี
ทีลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน ให้ลงทุนหรื อหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมหรื อ
นโยบายทีมีความเสียงน้อยทีสุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ ให้ผูจ้ ัดการกองทุ นจัด ทําบัญ ชี เ พือ แบ่ง แยกทรัพ ย์สิ น ของกองทุน ทุ กกองทุ น
โดยให้บนั ทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามประเภทของกองทุนดังต่อไปนี
(๑) กรณีกองทุนหลายนายจ้าง ให้บนั ทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามส่วนได้เสี ยของ
ลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง ทังนี รายได้แ ละค่าใช้จ่ายของกองทุนดังต่อไปนี ให้นํามาคํานวณเพือ
บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในบัญชีของลูกจ้างทีมีนายจ้างรายเดียวกัน
(ก) เงินเพิมทีนายจ้างจ่ายเข้ากองทุน
(ข) เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบทีลูก จ้างซึ งสิ นสมาชิ กภาพไม่มีสิ ทธิ
ได้รับและข้อบังคับของกองทุนกําหนดให้เป็ นของกองทุน
(ค) ค่าเสียหายหรื อดอกเบียทีกองทุนต้องชําระตามคําพิพากษาหรื อคําสัง ศาล
(ง) เงินทีตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา ๒๓ วรรคสี
(จ) รายได้หรื อค่าใช้จ่ายอืนตามทีนายทะเบียนประกาศกําหนด

๔
(๒) กรณีกองทุนทีมีหลายนโยบายการลงทุน ให้จดั ทําบัญชีแยกทรัพย์สินของแต่ละนโยบาย
การลงทุ น ออกจากกัน ทัง นี รายได้แ ละค่ าใช้จ่ า ยที เ กิ ด ขึ น หากเป็ นผลมาจากการจัด การลงทุ น
ตามนโยบายการลงทุนใด ให้บนั ทึกเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนัน ส่ วนรายได้
และค่าใช้จ่ายอืนให้กระจายรายได้และค่าใช้จ่ายนันตามสัดส่ วนของมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละนโยบาย
การลงทุนและบันทึกเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีของนโยบายการลงทุนนัน”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สํารองเลี ย งชี พ
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๒๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื อลูกจ้างสิ น สมาชิ กภาพ
เพราะเหตุอืนซึงมิใช่กองทุนเลิก ผูจ้ ดั การกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกาํ หนดในข้อบังคับของกองทุนและตามทีกาํ หนดในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จา่ ยรวมทังหมด
คราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั สินสมาชิกภาพ
ในกรณี สินสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าลูกจ้างมิ ได้กาํ หนดบุคคลผูจ้ ะพึงได้รับเงิน
จากกองทุนไว้โดยพินยั กรรมหรื อทําเป็ นหนังสื อมอบไว้แก่ผจู้ ดั การกองทุนหรื อได้กาํ หนดไว้แต่บุคคล
ผูน้  นั ตายก่อน ให้จ่ายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึงให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถา้ ผูต้ ายมีบุตรตังแต่สามคนขึนไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรื อภริ ยาให้ได้รับหนึงส่วน
(๓) บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดาทีมีชีวติ อยูใ่ ห้ได้รับหนึงส่ วน
ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (๑) (๒) หรื อ (๓) หรื อมีแต่ได้ตายก่อนให้แบ่งเงินทีบุคคล
นันมีสิทธิจะได้รับให้แก่บุคคลทียงั มีชีวติ อยูต่ ามส่วนทีกาํ หนดในวรรคสอง
ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลผูม้ ีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรื อไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว
ให้เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุน”
มาตรา ๑๑ ให้ เพิ มความต่ อไปนี เป็ นมาตรา ๒๓/๑ มาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณี ทีเป็ นกองทุนหลายนายจ้าง การคํานวณเงินผลประโยชน์เมือลูกจ้าง
สินสมาชิกภาพ ให้ผจู้ ดั การกองทุนคํานวณเงินผลประโยชน์ของลูกจ้างดังกล่าวจากบัญชีส่วนได้เสี ยของ
บรรดาลูกจ้างทีมีนายจ้างรายเดียวกัน

๕
ในกรณี ทีเป็ นกองทุนทีมีหลายนโยบายการลงทุน การคํานวณเงินผลประโยชน์ของลูกจ้าง
ทีสินสมาชิกภาพ ให้ผจู้ ดั การกองทุนคํานวณจากทรัพย์สินในบัญชีของนโยบายการลงทุนทีลูกจ้างรายนัน
มีส่วนได้เสีย
มาตรา ๒๓/๒ เมือลูกจ้างรายใดสิ นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนด
ในข้อบังคับของกองทุน หากลูกจ้างรายนันแสดงเจตนาขอรับเงิ นจากกองทุนเป็ นงวด ให้ผูจ้ ดั การ
กองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจ้าง โดยลูกจ้างรายนันยังคงเป็ นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้
ตามระยะเวลาทีกาํ หนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ลูกจ้างรายนันและนายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสม
หรื อเงินสมทบสําหรับลูกจ้างรายนันอีก ทังนี การรับเงินจากกองทุนเป็ นงวดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีนายทะเบียนประกาศกําหนด
มาตรา ๒๓/๓ เมือลูกจ้างรายใดสินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่วา่ ด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนัน
มีสิทธิ คงเงิน ทังหมดทีมีสิทธิ จะได้รับไว้ใ นกองทุน และคงการเป็ นสมาชิก ต่อไป โดยลูกจ้างและ
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ทังนี ตามระยะเวลาทีกาํ หนดในข้อบังคับของกองทุน
โดยระยะเวลาทีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีออกจากงาน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๒๔ สิ ทธิ เรี ยกร้องเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓
ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๓๕ ผูจ้ ดั การกองทุนใดไม่ปฏิบตั ิ ตามคําสังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๒ ทวิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ หรื อมาตรา ๒๓/๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมืนบาท”

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คื อ เนื องจากกฎหมายว่าด้วยกองทุ นสํารอง
เลี ย งชี พ ที ใช้บ ังคับ อยู่ใ นปั จจุ บ ันไม่ส อดคล้องกับสภาวการณ์ ทีเปลี ย นแปลงไป สมควรแก้ไ ขเพิ มเติ มให้
เหมาะสม โดยกําหนดให้โอนย้ายทรัพย์สินของลูกจ้างในกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเข้ากองทุนสํารอง
เลียงชี พได้ และกําหนดให้กองทุนสํารองเลียงชี พมีนโยบายการลงทุนหลากหลายเพือให้สมาชิ กได้เลือกตาม
ความต้องการ รวมทังกําหนดให้ลูกจ้างทีสินสมาชิ กภาพเนื องจากออกจากงานมีสิทธิ คงเงิ นไว้ในกองทุนและ
ลูกจ้างทีสินสมาชิกภาพเนื องจากการเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนสํารองเลียงชีพเป็ นงวด โดยลูกจ้าง
ที สินสมาชิ กภาพเพราะเหตุดงั กล่าวยังคงเป็ นสมาชิ กของกองทุนสํารองเลียงชี พต่อไปได้ แต่ไม่ตอ้ งจ่ ายเงิ น
สะสมและเงิ นสมทบเข้ากองทุ นสํารองเลี ยงชี พอี ก ทังนี เพื อสร้ างความต่ อเนื องของการออมเงิ นโดยผ่าน
กองทุนสํารองเลียงชี พและเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิ กของกองทุนสํารองเลียงชี พ จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน ี

