
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 

1. ควำมมุ่งหมำยของกฎหมำย  

โดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยความสมคัรใจของนายจา้งและ

ลูกจา้ง เพื่อเป็นหลกัประกนัการออมรองรับการเกษียณแก่ลูกจา้ง ในกรณีท่ีลูกจา้งตาย ออกจากงาน หรือลาออก

จากกองทุน จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น เพื่อให้มีการวางหลกัเกณฑ ์

การด าเนินการและการจดัการกองทุนเพื่อใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพมีความมัน่คงและเป็นประโยชน์แก่ลูกจา้ง 

2. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย  

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

โดยสรุปเป็นสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 กำรจัดตั้งกองทุน 

 ลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั้งกองทุน เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีตาย ออกจากงาน 

หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจา้งจ่ายเงินสะสมและนายจา้งจ่ายเงินสมทบตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัของ

กองทุน ในการจดัตั้งกองทุนอาจเป็นกองทุนนายจา้งเดียวหรือกองทุนหลายนายจา้ง ซ่ึงอาจมีนโยบายการลงทุน

นโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้ (มาตรา 5) เม่ือลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั้งกองทุนแลว้ ให้ยื่นค าขอ

จดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยกองทุนตอ้งมีขอ้บงัคบัของกองทุนท่ีมีรายการครบถว้นและไม่ขดัต่อกฎหมาย

หรือวตัถุประสงค์ของกองทุนด้วย (มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9)  ทั้งน้ี กองทุนตอ้งมีคณะกรรมการกองทุน 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนซ่ึงลูกจา้งเลือกตั้งและผูแ้ทนซ่ึงนายจา้งแต่งตั้ง โดยมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

กองทุน มีอ านาจแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน และเป็นผูแ้ทนของกองทุนในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก (มาตรา 11) 

 ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายค่าจา้ง ให้นายจา้งหกัเงินสะสมของลูกจา้ง และนายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน

ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นข้อบงัคบัของกองทุน โดยตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง 

(มาตรา 10)  หากนายจา้งส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเขา้กองทุนล่าชา้กวา่ 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการจ่ายค่าจา้ง 

ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มแก่กองทุนในอตัราร้อยละ 5 ต่อเดือนของจ านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ีส่งล่าช้า 

(มาตรา 10 วรรคสาม)  อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภยั หรือเหตุการณ์ใดท่ีส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีอาจก าหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา หรือเง่ือนไขใด เพื่อให้นายจา้งหรือ

ลูกจา้งหยดุหรือเล่ือนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบไดค้ราวละไม่เกิน 1 ปี (มาตรา 10/1) 

 



2.2 กำรจัดกำรกองทุน 

 (1) อ ำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน 

  นายทะเบียนมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการจดัการกองทุนและมีอ านาจสั่งให้ผูจ้ดัการกองทุน

ช้ีแจงขอ้เท็จจริงและท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการกองทุนได ้รวมทั้งมีอ านาจสั่งให้ผูจ้ดัการกองทุนแกไ้ขหรือ

ระงบัการกระท าท่ีอาจเป็นเหตุเสียหายแก่กองทุน หรือสั่งถอดถอนผูจ้ดัการกองทุนได ้(มาตรา 12 ทวิ)  ทั้งน้ี 

นายทะเบียนตอ้งจดัท ารายงานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลการจดัการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ  2 คร้ัง 

โดยรัฐมนตรีอาจสั่งให้นายทะเบียนรายงานผลการด าเนินงานหรือช้ีแจงขอ้เท็จจริงในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเพิ่มเติม 

เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการจดัการกองทุนก็ได ้(มาตรา 12 ตรี) 

 (2) กำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

  การจดัการกองทุนจะตอ้งด าเนินการโดยบุคคลซ่ึงไม่ใช่นายจา้ง และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(มาตรา 13) โดยผูจ้ดัการกองทุนมีอ านาจและหนา้ท่ีภายใตบ้ทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(มาตรา 14)   

  นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะตอ้งน าเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์

ตามนโยบายการลงทุนท่ีลูกจา้งเลือกไว ้ในกรณีท่ีลูกจา้งไม่เลือกนโยบายการลงทุน ให้น าเงินดงักล่าวไปลงทุน

นโยบายเดิมท่ีลูกจ้างเคยลงทุนไว ้หากไม่มีนโยบายเดิม ให้ลงทุนตามนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ของ

กองทุน หากขอ้บงัคบัของกองทุนไม่ไดก้ าหนดไว ้ใหล้งทุนตามนโยบายท่ีมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด (มาตรา 16) 

  ผูจ้ดัการกองทุนจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือนายทะเบียนสั่งถอดถอน ขาดคุณสมบติัในการเป็น

ผูจ้ดัการกองทุน กองทุนหรือผูจ้ดัการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือกองทุนเลิก (มาตรา 20) และเม่ือผูจ้ดัการ

กองทุนพน้จากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนใหม่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัการ

กองทุนเดิมพน้จากต าแหน่ง และแจง้การแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนใหม่ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี

แต่งตั้ง (มาตรา 21)  

 (3) กำรจัดท ำบัญชีของกองทุน 

  นายจา้งตอ้งแยกบญัชีและเอกสารเก่ียวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของตนเองออกจากบญัชีและ

เอกสารเก่ียวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนโดยเด็ดขาด (มาตรา 15) 

  ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัท าบญัชีเพื่อแบ่งแยกทรัพยสิ์นของกองทุนทุกกองทุน (มาตรา 17) กรณี

กองทุนหลายนายจา้ง ให้บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนตามส่วนไดเ้สียของลูกจา้งแยกตามรายนายจา้ง 



(มาตรา 17 (1)) และกรณีกองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ให้จดัท าบญัชีแยกทรัพยสิ์นของแต่ละนโยบาย  

การลงทุนออกจากกนั (มาตรา 17 (2)) 

2.3 กำรจ่ำยเงินจำกกองทุน 

 ภายใตพ้ระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สมาชิกมีทางเลือกในการจดัการเงินท่ีตนมี

สิทธิไดรั้บจากกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) กำรรับเงินก้อนท้ังหมดในครำวเดียว 

  เม่ือลูกจา้งส้ินสมาชิกภาพด้วยเหตุซ่ึงไม่ใช่กองทุนเลิก สมาชิกสามารถขอรับเงินท่ีตนมีสิทธิ

ได้รับทั้งก้อน โดยผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจ่ายเงินจากกองทุนให้ลูกจ้างตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน

ขอ้บงัคบัของกองทุน และใหจ่้ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสมาชิกภาพ (มาตรา 23) 

  หากลูกจา้งส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย และไม่ไดก้ าหนดบุคคลท่ีจะไดรั้บเงินกองทุนไว ้ 

ใหจ่้ายเงินจากกองทุนตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (มาตรา 23 วรรคสอง) 

 (ก) บุตรไดรั้บ 2 ส่วน แต่ถา้มีบุตร 3 คนขึ้นไป ใหไ้ดรั้บ 3 ส่วน 

 (ข) สามีหรือภริยา ไดรั้บ 1 ส่วน 

 (ค) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู ่ไดรั้บ 1 ส่วน 

 โดยหากไม่มีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหแ้บ่งเงินท่ีบุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรั้บแก่บุคคลท่ีมีชีวิต

อยู่ตามส่วนท่ีก าหนดขา้งต้น และหากไม่มีบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินจากกองทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) หรือไม่มี

ทายาทตามกฎหมายแลว้ ใหเ้งินดงักล่าวตกเป็นของกองทุน 

 (2) กำรรับเงินงวด 

  เม่ือลูกจ้างส้ินสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออกจากงานอายุ 

ไม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ ลูกจา้งสามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด โดยลูกจา้งรายนั้นยงัคงเป็นสมาชิกต่อไป

ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน แต่ลูกจา้งรายนั้นและนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบ

ส าหรับลูกจา้งรายนั้นอีก  ทั้งน้ี การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์นายทะเบียนประกาศ

ก าหนด (มาตรา 23/2) 

  



 (3) กำรคงเงินไว้ในกองทุนเดิม 

  เม่ือลูกจา้งส้ินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าดว้ยเหตุใด ลูกจา้งสามารถคงเงินทั้งหมดท่ีมี

สิทธิไดรั้บไวใ้นกองทุน และยงัคงเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจา้งและนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ

เขา้กองทุนอีก  ทั้งน้ี สามารถคงเงินไวต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน โดยระยะเวลาท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 90 วนันบัแต่วนัท่ีออกจากงาน (มาตรา 23/3) 

 (4) กำรโอนเงินไปกองทุนเพ่ือกำรเกษียณอ่ืน 

  ในกรณีท่ีนายจ้างถอนตวัออกจากกองทุนหลายนายจ้างและยงัไม่ได้จดัตั้งกองทุนใหม่ หรือ

ลูกจา้งส้ินสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่วา่ดว้ยเหตุใด หรือกองทุนเลิก ลูกจา้งสามารถโอนเงินทั้งหมดท่ีตนมี

สิทธิไดรั้บจากกองทุน หรือเงินท่ีเหลือจากการขอรับเงินงวด หรือเงินท่ีคงไวใ้นกองทุน ไปยงักองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ (RMF for PVD) หรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นหลกัประกนัในกรณีการออกจากงานหรือ

การชราภาพ (มาตรา 23/4) 

 อย่างไรก็ ดี  สิทธิ เรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ ในความรับผิดชอบ 

แห่งการบงัคบัคดี (มาตรา 24)   

2.4 กำรเลกิกองทุน 

 กองทุนย่อมเลิก เม่ือนายจา้งเลิกกิจการ ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เลิก เกิดกรณีท่ีขอ้บงัคบัของกองทุน

ก าหนดใหเ้ลิก หรือนายทะเบียนสั่งใหเ้ลิกกองทุน (มาตรา 25) 

 กรณีกองทุนท่ีมีนายจ้างมากกว่า 1 ราย การท่ีนายจา้งบางรายเลิกกิจการหรือถอนตวัจากกองทุน  

ไม่ถือวา่กองทุนตอ้งเลิก เวน้แต่ขอ้บงัคบัของกองทุนก าหนดให้เลิก (มาตรา 25 วรรคสอง) โดยหากกรณีดงักล่าว

เกิดขึ้น ให้คณะกรรมการกองทุนแจง้ให้นายทะเบียนทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีนายจา้งบางรายเลิกกิจการ

หรือถอนตวั และให้มีการช าระบญัชีเฉพาะส่วนทรัพยสิ์นของนายจา้งและลูกจา้งของนายจา้งนั้นตามวิธีการท่ี

ก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน เม่ือช าระบญัชีแลว้ให้แจง้ต่อนายทะเบียนภายใน 7 วนันบัแต่วนัเสร็จการช าระ

บญัชี (มาตรา 25 วรรคสาม) 

 หากกองทุนเลิก ใหค้ณะกรรมการกองทุนแจง้นายทะเบียนภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนเลิก และ

ใหค้ณะกรรมการกองทุนจดัใหมี้การช าระบญัชีภายใน 30 วนัและใหแ้ลว้เสร็จภายใน 150 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุน

เลิก (มาตรา 26) โดยในระหว่างช าระบญัชี ผูช้  าระบญัชีอาจจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งบางส่วนก่อนก็ได ้และเม่ือได้

ช าระบญัชีแลว้ ใหจ่้ายเงินท่ีคา้งช าระทั้งหมดแก่ลูกจา้งให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัเสร็จการช าระ

บญัชี ถา้มีเงินเหลืออยูใ่หจ้ดัการตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน (มาตรา 29 วรรคสอง) 



2.5 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  

 นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจในการเข้าไปในส านักงานของกองทุนหรือของ

ผูจ้ดัการกองทุน เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย ์และหน้ีสินของกองทุนในเวลาท างานปกติ และสามารถสั่งให้

กรรมการ ผูจ้ดัการกองทุน หรือเจา้หนา้ท่ีของกองทุนส่งหรือแสดงบญัชีเอกสารของกองทุน รวมทั้งเรียกมาเพื่อ

สอบถามและแสดงขอ้เทจ็จริงในการจดัการกองทุนได ้(มาตรา 30) 

2.6 บทก ำหนดโทษ 

 (1) คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

 10,000 บาท (มาตรา 34) และในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนกระท าความผิด เน่ืองจากการสั่งการหรือ 

การกระท าของกรรมการผูใ้ด จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการกองทุนนั้นกระท าความผิด กรรมการผูน้ั้นตอ้งรับ

โทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น ๆ ดว้ย (มาตรา 41) 

 (2) ผูจ้ดัการกองทุนไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียนในการช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักองทุน 

หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 35) 

 (3) นายจ้างผู ้ใดไม่แยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินของนายจ้างออกจากกองทุนต้อง 

ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 37) 

 (4) ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง ขดัขวาง หรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบการจดัการกองทุน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 40) 

 (5) ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถา้ไม่ได้ฟ้องต่อศาลหรือไม่ได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการซ่ึง

รัฐมนตรีแต่งตั้ง ท าการเปรียบเทียบความผิดภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีตรวจพบการกระท าความผิด หรือภายใน 5 ปี

นบัแต่วนัท่ีกระท าความผิด ใหเ้ป็นอนัขาดอายคุวาม (มาตรา 43) 

 

หมำยเหต ุ–  ค  าอธิบายน้ีมีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเขา้ใจสาระส าคญัของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบติัตาม

กฎหมายใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งนั้น ประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ ตรวจสอบ และยดึถือตวับทกฎหมาย

เป็นส าคญั 

 


