คำอธิบำยสรุปสำระสำคัญ
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530
1. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย
โดยที่เป็ นการสมควรส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจ้างและ
ลูกจ้าง เพื่อเป็ นหลักประกันการออมรองรับการเกษียณแก่ลูกจ้าง ในกรณี ที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรื อลาออก
จากกองทุน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ขึ้น เพื่อให้มีการวางหลักเกณฑ์
การดาเนินการและการจัดการกองทุนเพื่อให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพมีความมัน่ คงและเป็ นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
2. สรุปสำระสำคัญของกฎหมำย
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ
โดยสรุ ปเป็ นสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 กำรจัดตั้งกองทุน
ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี ตาย ออกจากงาน
หรื อลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ ของ
กองทุน ในการจัดตั้งกองทุนอาจเป็ นกองทุนนายจ้างเดียวหรื อกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุน
นโยบายเดียวหรื อหลายนโยบายก็ได้ (มาตรา 5) เมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งกองทุนแล้ว ให้ยื่นคาขอ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกองทุนต้องมีขอ้ บังคับของกองทุนที่มีรายการครบถ้วนและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อวัตถุประสงค์ของกองทุน ด้วย (มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9) ทั้งนี้ กองทุนต้องมีคณะกรรมการกองทุน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนซึ่ งลูกจ้างเลือกตั้งและผูแ้ ทนซึ่ งนายจ้างแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
กองทุน มีอานาจแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุน และเป็ นผูแ้ ทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก (มาตรา 11)
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักเงินสะสมของลูกจ้าง และนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ตามอัตราที่กาหนดไว้ใ นข้อบังคับ ของกองทุน โดยต้องไม่ต่ากว่าร้ อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
(มาตรา 10) หากนายจ้างส่งเงินสะสมหรื อเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการจ่ายค่าจ้าง
ให้นายจ้างจ่ ายเงิ นเพิ่มแก่ กองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ต่อเดือนของจานวนเงินสะสมหรื อเงินสมทบที่ส่งล่าช้า
(มาตรา 10 วรรคสาม) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรื อเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐ มนตรี อาจกาหนดประเภทธุ รกิจ ระยะเวลา หรื อเงื่อนไขใด เพื่อให้นายจ้างหรื อ
ลูกจ้างหยุดหรื อเลื่อนการส่งเงินสะสมหรื อเงินสมทบได้คราวละไม่เกิน 1 ปี (มาตรา 10/1)

2.2 กำรจัดกำรกองทุน
(1) อำนำจหน้ ำที่ของนำยทะเบียน
นายทะเบี ยนมี อานาจหน้าที่ กากับดู แลการจัดการกองทุนและมี อานาจสั่งให้ผูจ้ ดั การกองทุน
ชี้แจงข้อเท็จจริ งและทารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได้ รวมทั้งมีอานาจสั่งให้ผูจ้ ดั การกองทุนแก้ไขหรื อ
ระงับการกระทาที่ อาจเป็ นเหตุเสี ยหายแก่กองทุน หรื อสั่งถอดถอนผูจ้ ดั การกองทุนได้ (มาตรา 12 ทวิ) ทั้งนี้
นายทะเบียนต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับการกากับดูแลการจัดการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
โดยรัฐมนตรี อาจสั่งให้นายทะเบียนรายงานผลการดาเนิ นงานหรื อชี้ แจงข้อเท็จจริ งในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการจัดการกองทุนก็ได้ (มาตรา 12 ตรี )
(2) กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
การจัดการกองทุนจะต้องดาเนินการโดยบุคคลซึ่ง ไม่ใช่นายจ้าง และได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(มาตรา 13) โดยผูจ้ ดั การกองทุนมีอานาจและหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา 14)
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุน จะต้องนาเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรื อหาผลประโยชน์
ตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างเลือกไว้ ในกรณี ที่ลูกจ้างไม่เลือกนโยบายการลงทุน ให้นาเงินดังกล่าวไปลงทุน
นโยบายเดิมที่ลูกจ้างเคยลงทุนไว้ หากไม่มีนโยบายเดิม ให้ลงทุนตามนโยบายที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ของ
กองทุน หากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้กาหนดไว้ ให้ลงทุนตามนโยบายที่มีความเสี่ ยงน้อยที่สุด (มาตรา 16)
ผูจ้ ดั การกองทุน จะพ้นจากตาแหน่ ง เมื่อนายทะเบี ยนสั่งถอดถอน ขาดคุณสมบัติในการเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนหรื อผูจ้ ดั การกองทุนบอกเลิกสัญญา หรื อกองทุนเลิก (มาตรา 20) และเมื่อผูจ้ ดั การ
กองทุนพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผจู ้ ดั การ
กองทุนเดิมพ้นจากตาแหน่ ง และแจ้งการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนใหม่ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
แต่งตั้ง (มาตรา 21)
(3) กำรจัดทำบัญชีของกองทุน
นายจ้างต้องแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินอื่นของตนเองออกจากบัญชีและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด (มาตรา 15)
ผูจ้ ดั การกองทุนต้องจัดทาบัญชีเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินของกองทุนทุกกองทุน (มาตรา 17) กรณี
กองทุนหลายนายจ้าง ให้บนั ทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนตามส่ วนได้เสี ยของลูกจ้างแยกตามรายนายจ้าง

(มาตรา 17 (1)) และกรณี กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้จดั ทาบัญชีแยกทรัพย์สินของแต่ละนโยบาย
การลงทุนออกจากกัน (มาตรา 17 (2))
2.3 กำรจ่ ำยเงินจำกกองทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สมาชิกมีทางเลือกในการจัดการเงินที่ตนมี
สิ ทธิได้รับจากกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรรับเงินก้อนทั้งหมดในครำวเดียว
เมื่อลูกจ้างสิ้ นสมาชิ กภาพด้วยเหตุซ่ ึ งไม่ใช่กองทุนเลิก สมาชิกสามารถขอรับเงินที่ตนมี สิ ทธิ
ได้รับทั้งก้อน โดยผูจ้ ดั การกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อบังคับของกองทุน และให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นสมาชิกภาพ (มาตรา 23)
หากลูกจ้างสิ้ นสมาชิ กภาพเพราะถึงแก่ความตาย และไม่ได้กาหนดบุคคลที่จะได้รับเงินกองทุนไว้
ให้จ่ายเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 23 วรรคสอง)
(ก) บุตรได้รับ 2 ส่วน แต่ถา้ มีบุตร 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
(ข) สามีหรื อภริ ยา ได้รับ 1 ส่วน
(ค) บิดามารดา หรื อบิดาหรื อมารดาที่มีชีวิตอยู่ ได้รับ 1 ส่วน
โดยหากไม่มีบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะได้รับแก่บุคคลที่มีชีวิต
อยู่ตามส่ วนที่กาหนดข้างต้น และหากไม่มีบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) หรื อไม่มี
ทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุน
(2) กำรรับเงินงวด
เมื่ อลู กจ้างสิ้ นสมาชิ กภาพตามข้อบังคับของกองทุ นด้วยเหตุเกษี ยณอายุ หรื อออกจากงานอายุ
ไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์ ลูกจ้างสามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็ นสมาชิกต่อไป
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสมหรื อเงินสมทบ
สาหรับลูกจ้างรายนั้นอีก ทั้งนี้ การรับเงินจากกองทุนเป็ นงวดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศ
กาหนด (มาตรา 23/2)

(3) กำรคงเงินไว้ ในกองทุนเดิม
เมื่อลูกจ้างสิ้ นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างสามารถคงเงินทั้งหมดที่มี
สิ ทธิได้รับไว้ในกองทุน และยังคงเป็ นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
เข้ากองทุนอีก ทั้งนี้ สามารถคงเงินไว้ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน โดยระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของกองทุนต้องไม่นอ้ ยกว่า 90 วันนับแต่วนั ที่ออกจากงาน (มาตรา 23/3)
(4) กำรโอนเงินไปกองทุนเพื่อกำรเกษียณอื่น
ในกรณี ที่นายจ้างถอนตัวออกจากกองทุนหลายนายจ้างและยังไม่ได้จดั ตั้งกองทุนใหม่ หรื อ
ลูกจ้างสิ้ นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่วา่ ด้วยเหตุใด หรื อกองทุนเลิก ลูกจ้างสามารถโอนเงินทั้งหมดที่ตนมี
สิ ทธิได้รับจากกองทุน หรื อเงินที่เหลือจากการขอรับเงินงวด หรื อเงินที่คงไว้ในกองทุน ไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) หรื อกองทุนอื่นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันในกรณี การออกจากงานหรื อ
การชราภาพ (มาตรา 23/4)
อย่ า งไรก็ ดี สิ ทธิ เ รี ยกร้ อ งเงิ น จากกองทุ น ไม่ อ าจโอนกั น ได้ แ ละไม่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
แห่งการบังคับคดี (มาตรา 24)
2.4 กำรเลิกกองทุน
กองทุนย่อมเลิก เมื่อนายจ้างเลิกกิจการ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก เกิดกรณี ที่ขอ้ บังคับของกองทุน
กาหนดให้เลิก หรื อนายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุน (มาตรา 25)
กรณี กองทุนที่มีนายจ้างมากกว่า 1 ราย การที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรื อถอนตัวจากกองทุน
ไม่ถือว่ากองทุนต้องเลิก เว้นแต่ขอ้ บังคับของกองทุนกาหนดให้เลิก (มาตรา 25 วรรคสอง) โดยหากกรณีดงั กล่าว
เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่นายจ้างบางรายเลิกกิจการ
หรื อถอนตัว และให้มีการชาระบัญชี เฉพาะส่ วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของนายจ้างนั้นตามวิธีการที่
กาหนดในข้อบังคับของกองทุน เมื่อชาระบัญชีแล้วให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั เสร็ จการชาระ
บัญชี (มาตรา 25 วรรคสาม)
หากกองทุนเลิก ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่กองทุนเลิก และ
ให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการชาระบัญชีภายใน 30 วันและให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับแต่วนั ที่กองทุน
เลิก (มาตรา 26) โดยในระหว่างชาระบัญชี ผูช้ าระบัญชี อาจจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างบางส่ วนก่อนก็ได้ และเมื่อได้
ชาระบัญชีแล้ว ให้จ่ายเงินที่คา้ งชาระทั้งหมดแก่ลูกจ้างให้เสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั เสร็จการชาระ
บัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยูใ่ ห้จดั การตามที่กาหนดในข้อบังคับของกองทุน (มาตรา 29 วรรคสอง)

2.5 พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
นายทะเบี ย นและพนัก งานเจ้าหน้าที่ มี อ านาจในการเข้าไปในส านัก งานของกองทุ นหรื อ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อตรวจสอบกิจการ สิ นทรัพย์ และหนี้ สินของกองทุนในเวลาทางานปกติ และสามารถสั่งให้
กรรมการ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อเจ้าหน้าที่ของกองทุนส่ งหรื อแสดงบัญชีเอกสารของกองทุน รวมทั้งเรี ยกมาเพื่อ
สอบถามและแสดงข้อเท็จจริ งในการจัดการกองทุนได้ (มาตรา 30)
2.6 บทกำหนดโทษ
(1) คณะกรรมการกองทุ น ใดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
10,000 บาท (มาตรา 34) และในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกองทุน กระท าความผิ ด เนื่ อ งจากการสั่ ง การหรื อ
การกระทาของกรรมการผูใ้ ด จนเป็ นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระทาความผิด กรรมการผูน้ ้ นั ต้องรั บ
โทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา 41)
(2) ผูจ้ ดั การกองทุนไม่ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งของนายทะเบียนในการชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกองทุน
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 35)
(3) นายจ้า งผู ้ใ ดไม่ แ ยกบัญ ชี แ ละเอกสารเกี่ ย วกับ การเงิ น ของนายจ้า งออกจากกองทุ น ต้อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 37)
(4) ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง ขัดขวาง หรื อไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดการกองทุน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 40)
(5) ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าไม่ได้ฟ้องต่อศาลหรื อไม่ไ ด้ส่งเรื่ องให้คณะกรรมการซึ่ ง
รัฐมนตรี แต่งตั้ง ทาการเปรี ยบเทียบความผิดภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ตรวจพบการกระทาความผิด หรื อภายใน 5 ปี
นับแต่วนั ที่กระทาความผิด ให้เป็ นอันขาดอายุความ (มาตรา 43)
หมำยเหตุ – คาอธิบายนี้มีข้ ึนเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสาคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่ วนการจะปฏิบตั ิตาม
กฎหมายให้เป็ นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมาย
เป็ นสาคัญ

