เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ขอทบทวนปญหาขอกฎหมายเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือที่ กค ๑๐๐๖/๑๘๗๒๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
ถึ ง สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สรุ ป ความว า ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได
พิจารณาและใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหารือมานั้น ผลการพิจารณา
ใหความเห็น ทําใหการบังคับใชและการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
แต มี เ พี ย งความเห็ น ในประเด็ น เรื่ อ ง การกํ าหนดเงื่ อ นไขหรื อ เงื่อ นเวลาในการรั บเงิ น สมทบของ
นายจางวา ขัดตอเจตนารมณและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
เท านั้นที่ อาจก อให เ กิดป ญ หาในทางปฏิ บัติแ ละมีผลกระทบต อการจัดตั้ งและการดํ าเนิ น งานของ
กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ กระทรวงการคลั ง จึ ง ขอทบทวนการตี ค วามในป ญ หาข อ กฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในประเด็นดังกลาวอีกครั้งโดยที่ประชุมใหญของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และตอมาสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๖/๓๗๙๙ ลง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อยืนยันวา ประเด็นที่กระทรวงการคลังขอทบทวน คือ ประเด็นวา
การที่ฝายนายจางและฝายลูกจางรวมกันกําหนดขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อน
เวลาในการที่ลูกจางจะไดรับเงินสมทบจากนายจางเปนการขัดกั บเจตนารมณและบทบัญ ญัติของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม
ป ญ หานี้ สื บ เนื่ อ งมาจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยซึ่งเปนนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ ไดมีหนังสือ๑ ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๔๕ ลงวั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๘ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวนมาก ที่ กลต.ม.
๕๐๒๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

๒
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีการจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนตามมาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ วา จะมีการขอแกไขขอบังคับ
ของกองทุน โดยกําหนดวัตถุประสงคของกองทุนที่ใหเปนหลักประกันแกลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางตาย
หรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุนตามที่กําหนดนิยามไวในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แตเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแตบางกรณี เชน (๑) กรณีลูกจาง
ตายจึงจะมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนในสวนเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ และ (๒) จะ
กําหนดเงื่อนไขในการไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหเปนไปไดยาก เชน ตอง
ทํางานมาไมนอยกวาสามสิบปหรือมากกวานั้นเปนกรณีหนึ่ง และจะขอจดทะเบียนขอบังคับของ
๒

มาตรา ๘ ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๖ และมีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนาย
ทะเบียน รับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกกองทุนนั้น
ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
๓
มาตรา ๙ ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซึ่งจดทะเบียนแลว”
ตอทาย
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน
(๓) วัตถุประสงค
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตองจายเขากองทุน
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อลูกจางสิ้นสมาชิก
ภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน
(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๑๑) รายการอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุน ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว
๔
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น และได
จดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินที่ลูก จางจายสะสม เงินที่นายจางจ ายสมทบรวมทั้ง เงินหรือ
ทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหและผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่
ลูกจางตายหรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
กองทุนวา (๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ กับเงินที่มีผูอุทิศให ใหตกไดแกสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายนายจางหรือสมาชิกบางราย และ
(๒) จะจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนวา ถาผูมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๒๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมมารับเงินภายในกําหนดเวลาซึ่งระบุไวนอยกวาสิบปนับแตวัน
สิ้นสมาชิกภาพ ใหเงินที่ผูจัดการกองทุนตองจายจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ ตกไดแกบุคคลตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนซึ่งอาจเปนนายจางหรือมูลนิธิตางๆ เปนอีกกรณีหนึ่ง จะกําหนดใน
ขอบังคับไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ใหความเห็นวา เหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนโดยความ
สมัครใจของนายจางและลูกจาง และประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจน
สงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการวาง
หลักเกณฑการดําเนินการและจัดการกองทุน เพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแก
๕

มาตรา ๑๐ ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหักจาก
คาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตขอบังคับนั้นจะตอง
กําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และให
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง
ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนในอัตราที่สูงกวา
อัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได
ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการจายคาจาง ใน
กรณีที่นายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหกองทุนใน
ระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น
๖
มาตรา ๒๓ เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตอง
จายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน โดยใหจายรวมทั้งหมด
ครั้งเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ
ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจาก
กองทุนไวโดยพินัยกรรม หรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุน หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ให
จายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวนถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาว
ใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายไปกอน ใหแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตาม
สวนที่กําหนดในวรรคสอง
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสอง หรือไมมีทายาทตามกฎหมาย
แลว ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน

๔
ลูกจาง จึงไดบัญญัติไวในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ วา
กองทุนเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
และไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๓๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันวา เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ ฯลฯ
ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
ของกองทุน ซึ่งหมายถึงมาตรา ๙๙ (๘) ดังนั้น เมื่อลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบ
เขากองทุนตามมาตรา ๑๐๑๐ แลว เงินดังกลาวทั้งหมดก็เปนเงินกอนเดียวของกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคล
ตามมาตรา ๗๑๑ จะแยกเปนบางประเภทออกมาไมได และเงินนั้นไมอาจกลับคืนไปยังนายจางหรือ
บุคคลอื่นใดอีก นอกจากจะนําไปลงทุน โดยมีผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๑๑๒ และมาตรา ๑๔๑๓ นํา
เงินของกองทุนมาจายใหแกลูกจางตามมาตรา ๒๓๑๔ ฉะนั้น ขอบังคับของกองทุนตามมาตรา ๙๑๕ (๘)
แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉบับใดที่มีขอความระบุใหลูกจางซึ่งสิ้น
สมาชิกภาพแลวไมมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนโดยการกําหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลาไวเพื่อไมตองจายเงิน
จากกองทุนตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนขอบังคับที่จํากัดสิทธิของลูกจางขัดตอ
เจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมาย การขอแกไขหรือขอจดทะเบียนในกรณีที่ขอหารือมา จึง
กระทําหรือกําหนดลงไปไมได
ตอมาสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ยไดข อหารื อ
๑๖
เพิ่มเติม วา การกําหนดในขอบังคับ (๑) ใหลูกจางตองทํางานกับนายจางไมนอยกวาสามป หรือ
(๒) หากลูกจางรายใดถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกเนื่องจากกระทําผิดตอหนาที่อยางรายแรง

๗

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๑๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน
๑๑
มาตรา ๗ กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล
๑๒
มาตรา ๑๑ ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจางเลือกตั้งและ
ผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและ
เปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือ
ให ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนทํ า การแทนก็ ไ ด การแต ง ตั้ ง ผู จั ด การกองทุ น หรื อ การเปลี่ ย นกรรมการให
คณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ
๑๓
มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๑๖
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวนมาก ที่ กลต.ม.
๓๓๘๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
๘

๕
กอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง หรือทุจริต ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของ
เงินสมทบ จะกําหนดไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา เงินสะสมของลูกจาง
และเงินสมทบของนายจางที่จายไปแลวเปนเงินของกองทุน จึงไมมีเงินสมทบของนายจางอยูในกองทุน
อีก การจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนใหเอาเงินสมทบของนายจางที่จายไปแลวกลับมาเปนเงื่อนไข
ไมวาในเรื่องใดเพื่อตัดสิทธิลูกจางไมใหไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ จึงเปนกรณี
ที่เปนไปไมได และขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง
กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนการตีความในปญหาขอกฎหมายกรณีดังกลาว เพื่อให
ที่ประชุมใหญของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตอไป
อนึ่ง กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค ๑๐๐๖/๑๘๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสงเอกสารเพิ่มเติมกรณีการขอทบทวนปญหาขอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา กรณีนี้เปนปญหาสําคัญ จึงได
จัดใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)
และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เพื่อพิจารณาทบทวนปญหาขอกฎหมายตามขอหารือของ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามขอ ๑๐ วรรคสาม๑๗ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับ
ปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๓ คณะที่ ๙
และคณะที่ ๑๒) ได พิ จ ารณาทบทวนป ญ หาดั ง กล า วข า งต น โดยมี ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง
(สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ) และผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุน สํ ารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวิ วั ฒนาการดั้ ง เดิ ม มาจากการที่ น ายจ างภาคเอกชน หรื อ
รัฐวิสาหกิจจัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานหรือลูกจางเมื่อออกจากงานในลักษณะเงินบําเหน็จ โดย
๑๗

ขอ ๑๐ เมื่อกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องใดเสร็จแลวให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงใหกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือผูที่ขอความเห็นมาทราบโดยเร็ว และ
ใหสงสําเนาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนําเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือ
เพื่อมีมติหรือคําสั่ง แลวแตกรณี
ฯลฯ
ฯลฯ
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือผูขอความเห็นอาจขอใหทบทวนปญหาที่กรรมการ
กฤษฎีกาคณะใดคณะหนึ่งไดวินิจฉัยไปแลวอีกครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีนี้ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
จัดใหมีการประชุมรวมกันของกรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะเปนการประชุมพิเศษหรือจัดใหมีการประชุมใหญ
กรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาปญหานั้นไดตามที่เห็นสมควร

๖
คํานวณจายใหตามอายุงานของพนักงานหรือลูกจาง และมีหลักเกณฑหรือเงื่อนไขวา ผูมีสิทธิรับ
บําเหน็จตองมีอายุงานไมนอยกวาที่กําหนด และผูที่ออกจากงานโดยมีความผิดไมมีสิทธิรับบําเหน็จ
เชนเดียวกันกับการจายเงินบําเหน็จของขาราชการหรือลูกจางประจําของทางราชการ การจายบําเหน็จ
ของนายจางภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนี้ นายจางอาจจายจากเงินของกิจการเองเชนเดียวกับรายจาย
ในการดําเนินงานอื่นๆ หรือจายจากเงินที่นายจางจัดสรรหรือกันสํารองไวเปนเงินสํารองเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลักษณะสําคัญของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแตเดิมจึงเปนกองทุนที่นายจางสมัคร
ใจตั้งขึ้นแตฝายเดียวเพื่อจูงใจใหลูกจางทํางานอยูกับนายจางดวยความภักดี โดยที่เงินที่นายจางจาย
หรือกันสํารองเขากองทุนยังไมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี กลาวคือ จะถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีไมไดจนกวานายจางจะจายเงินใหแกลูกจางเมื่อลูกจางออกจากงานเทานั้น
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕
และเพื่ อ ส งเสริ มการจั ดสวั ส ดิการให ลูก จ า งเมื่ อออกจากงาน กระทรวงการคลั งจึง ได มี มาตรการ
สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ลูกจางและนายจางมีสวนรวมกันจายเงินสะสมและเงิน
สมทบเขากองทุน และลูกจางจะไดรับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งผลประโยชนของเงินดังกลาว
เมื่อลูกจางออกจากงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุน และกระทรวงการคลังให
ประโยชนในทางภาษีแกนายจางที่จายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยการแกไขมาตรา ๖๕ ตรี๑๘
(๒) แหงประมวลรัษฎากร ใหนําเงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลได ต ามมาตรา ๑๙ ๑๙ แห ง ประมวลรั ษ ฎากรซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ ในการนี้ไดมีการออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับจายและการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
๑๘

มาตรา ๖๕ ตรี รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๙
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความใน (๒) และ (๖) ของมาตรา ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) เงินกองทุน เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง
(๖) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล”

๗
ชีพไว โดยในขอ ๖๒๐ แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวกําหนดวา “การจายเงินจากกองทุนในสวนที่เปน
เงินสมทบและผลประโยชนที่เกิดจากเงินสมทบใหกระทําไดเฉพาะกรณีจายใหแกลูกจางหรือ
บุคคลอื่นตามที่ระบุไวในระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท...” และระเบียบวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของแตละบริษัทก็มีขอกําหนดในการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหแก
ลูกจางเมื่อออกจากงาน ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาทํางานหรือมีเงื่อนไขไมจายใหในกรณีลูกจางมีอายุ
งานไมถึงที่กําหนดหรือออกจากงานเพราะมีความผิดเชนเดียวกันกับที่เคยปฏิบัติมาแตกอน และในขอ
๗๒๑ แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวก็มีบทบัญญัติรองรับการรับเงินคืนจากกองทุนกรณีที่ไมตองจาย
ใหลูกจางเมื่อออกจากงานไววา “ในกรณีที่บริษัทไมไดจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเมื่อพนจาก
งานไมวาเหตุใด หรือลูกจางออกจากกองทุนโดยมิไดออกจากงาน เงินที่บริษัทจายสมทบเขา
กองทุน และผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่บริษัทจายสมทบในสวนนั้นที่ไดถือเปนรายจายไวแลว ไม
วาทั้งหมดหรือบางสวนใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไมไดจายใหแกลูกจาง.
รายไดของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหจายออกจากกองทุนได”
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดมีการออกพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ โดยรัฐไดสงเสริมใหมีการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงไดวางหลักเกณฑการดําเนินการและจัดการกองทุน เพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคง
และเปนประโยชนแกลูกจาง โดยกําหนดใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนนิติบุคคล นอกจากนี้ มาตรา
๖๒๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดไววา “เงินทุนสํารอง
เลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาประสงคจะใหเปนกองทุนตาม
๒๐

ขอ ๖ การจายเงินจากกองทุนในสวนที่เปนเงินสมทบและผลประโยชนที่เกิดจากเงินสมทบให
กระทําไดเฉพาะกรณีจายใหแกลูกจางหรือบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท หรือในกรณี
ที่ลูกจางโอนจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง โดยวันทํางานติดตอกันและไดมีการโอนเงินจากกองทุนเฉพาะสวน
ของลูกจางผูนั้นไปยังอีกบริษัทหนึ่งนั้นดวย
การจายเงินกองทุนเปนคาจัดการกองทุนใหกระทําไดแตตองไมเกินอัตรารอยละ ๑๐ ของ
ผลประโยชนของกองทุน
๒๑
ขอ ๗ ในกรณีที่บริษัทไมไดจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเมื่อพนจากงานไมวาเหตุใด หรือ
ลูกจางออกจากกองทุนโดยมิไดออกจากงาน เงินที่บริษัทจายสมทบเขากองทุน และผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่
บริษัทจายสมทบในสวนนั้นที่ไดถือเปนรายจายไวแลว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ไมไดจายใหแกลูกจาง แตผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่บริษัทจายสมทบที่ใหถือเปนรายไดของบริษัท
นั้น ใหคํานวณหักคาจัดการกองทุนตามสวนเฉลี่ยเสียกอน
รายไดของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหจายออกจากกองทุนได
๒๒
มาตรา ๖ เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา ๕ แลว ใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาประสงคจะให
เปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

๘
พระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการ (ยื่นขอจดทะเบียน) ตามวรรคหนึ่ง” และมาตรา ๒๓๒๓ กําหนดไว
วา “เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจาก
กองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน...” ตอมาไดมีการ
ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบัญญัติใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จะไดรับประโยชนทางภาษี ไดแก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังนั้น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ จึงไดมาจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยมีขอบังคับของกองทุนในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินใหแกสมาชิกซึ่งเปนลูกจางเมื่อออกจากงานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาทํางานหรือเงื่อนไขไมจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหเมื่อลูกจาง
มีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือออกจากงานเพราะมีความผิดเชนเดียวกันกับที่เคยปฏิบัติมาแตกอน
และในขอ ๖๒๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ก็มีบทบัญญัติรองรับการรับเงินคืนจากกองทุนกรณีที่ไมตองจายใหลูกจาง
เมื่อออกจากงานไวเหมือนกันวา “ในกรณีที่บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนและถือเปนรายจาย
ไปแลว ถาบริษัทไดเงินกลับคืนมาจากกองทุนดวยประการใดๆ เงินที่ไดกลับคืนมานั้นใหถือเปน
รายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดกลับคืนมา” ดังนั้น จึงเปนเครื่องยืนยันเจตนารมณได
วา หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ อาจมีขอกําหนดใหจายเงินสมทบและผลประโยชนสวนของนายจางใหแก
ลูกจางที่ออกจากงาน โดยคํานึงถึงอายุงานของลูกจางหรือไมจายใหในกรณีลูกจางมีอายุงานไมถึงที่
กําหนดหรือออกจากงานโดยมีความผิดได ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ทางราชการใชปฏิบัติในการ
จายเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการและลูกจางประจําตอเนื่องกันมาจนปจจุบันนี้ จึงเห็นไดวา ใน
การดําเนินการและการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนกระบวนการพิเศษที่มีลักษณะเปนการตาง
ตอบแทนกันระหวางรัฐ ลูกจาง และนายจาง กลาวคือ รัฐจะไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการระดมเงินออมภาคเอกชนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฝายลูกจางก็จะ
ไดรับประโยชนตอบแทนทางดานภาษีและจากความแนนอนในการไดรับเงินเมื่อออกจากงานจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการตอบแทนการทํางานตางๆ ใหแกนายจางดวยความจงรักภักดี สวน
นายจางก็จะไดรับประโยชนตอบแทนทางดานภาษีและจากผลงานของลูกจาง
๒๓

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
ขอ ๖ ในกรณีที่บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนและถือเปนรายจายไปแลว ถาบริษัทไดเงิน
กลับคืนมาจากกองทุนดวยประการใดๆ เงินที่ไดกลับคืนมานั้นใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได
กลับคืนมา
๒๔

๙
นอกจากนั้นเมื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนนิติบุคคลตางหากจากนายจางและลูกจาง
การจัดการกองทุนและเงินของกองทุนจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย
และขอบังคับของกองทุน และไมมีบทบัญญัติในกฎหมายสวนใดกําหนดใหกองทุนตองจายเงินสมทบ
พรอมเงินผลประโยชนทั้งหมดใหลูกจางเมื่อออกจากงานทุกกรณี หรือหามนายจางและลูกจางตกลง
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขการจายเงินสมทบ พรอมเงินผลประโยชนของเงินสมทบใหแกลูกจางเมื่อออก
จากงาน โดยคํานวณตามอายุงานหรือไมจายใหในกรณีที่ลูกจางมีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือลูกจาง
ออกจากงานเพราะมีความผิด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาวา พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐ เปนกฎหมายสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการใหลูกจางเมื่อออกจากงานโดยความสมัครใจของ
นายจางและลูกจาง ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน และวางหลักเกณฑการดําเนินการ
และการจั ด การกองทุ น เพื่ อ ให ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ มั่ น คงและเป น ประโยชน แ ก ลู ก จ า ง ไม ใ ช
กฎหมายบังคับใหนายจางจายเงินสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงานทุกกรณี ดังนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎี ก า (ที่ ป ระชุ ม ร ว มกรรมการกฤษฎี ก า คณะที่ ๓ คณะที่ ๙ และคณะที่ ๑๒) จึ ง เห็ น ว า
ขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอาจกําหนดใหมีการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ
ใหแกลูกจางเมื่อออกจากงาน โดยกําหนดเงื่อนไขจายใหตามอายุงานของลูกจางหรือไมจายใหในกรณี
ที่ลูกจางมีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือลูกจางออกจากงานเพราะมีความผิดได โดยไมขัดเจตนารมณ
และบทบัญญัติของกฎหมาย
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
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