
เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  ขอทบทวนปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับพระราชบัญญัติ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐  
    

 
กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือที่ กค ๑๐๐๖/๑๘๗๒๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
พิจารณาและใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหารือมานั้น ผลการพิจารณา
ใหความเห็น ทําใหการบังคับใชและการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
แตมีเพียงความเห็นในประเด็นเร่ือง การกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในการรับเงินสมทบของ
นายจางวา  ขัดตอเจตนารมณและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เทานั้นที่อาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและมีผลกระทบตอการจัดตั้งและการดําเนินงานของ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนการตีความในปญหาขอกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ในประเด็นดังกลาวอีกคร้ังโดยที่ประชุมใหญของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  และตอมาสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๖/๓๗๙๙ ลง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อยืนยันวา  ประเด็นท่ีกระทรวงการคลังขอทบทวน คือ ประเด็นวา 
การที่ฝายนายจางและฝายลูกจางรวมกันกําหนดขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีเง่ือนไขหรือเง่ือน
เวลาในการที่ลูกจางจะไดรับเงินสมทบจากนายจางเปนการขัดกับเจตนารมณและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม 

ปญหานี้ สืบเนื่องมาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยซึ่งเปนนายทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ ไดมีหนังสือ๑ ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ

                                                 
สงพรอมหนัง สือ ท่ี  นร  ๐๙๐๑/๐๗๔๕  ลงวัน ท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘   ซ่ึ งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
๑ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวนมาก ท่ี กลต.ม. 

๕๐๒๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ 



 ๒

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กรณีการจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนตามมาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ วา  จะมีการขอแกไขขอบังคับ
ของกองทุน โดยกําหนดวัตถุประสงคของกองทุนท่ีใหเปนหลักประกันแกลูกจาง ในกรณีท่ีลูกจางตาย
หรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุนตามที่กําหนดนิยามไวในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แตเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแตบางกรณี เชน (๑) กรณีลูกจาง
ตายจึงจะมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนในสวนเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ และ (๒) จะ
กําหนดเง่ือนไขในการไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหเปนไปไดยาก เชน ตอง
ทํางานมาไมนอยกวาสามสิบปหรือมากกวาน้ันเปนกรณีหน่ึง  และจะขอจดทะเบียนขอบังคับของ

                                                 
๒ มาตรา ๘  ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๖ และมีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนาย
ทะเบียน รับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกกองทุนนั้น 

  ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
๓ มาตรา ๙  ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือ ซึ่งตองมีคําวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซึ่งจดทะเบียนแลว” 

ตอทาย 

(๒) ท่ีตั้งสํานักงาน 

(๓) วัตถุประสงค 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ 

(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง 
การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 

(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางท่ีจะตองจายเขากองทุน 

(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนท่ีลูกจางจะไดรับ 

(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเม่ือลูกจางส้ินสมาชิก
ภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ 

(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน 

(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๑๑) รายการอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของกองทุน ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายใน  

สิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว 
๔ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “กองทุน” หมายความวา  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น และได 

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินท่ีลูกจางจายสะสม เงินท่ีนายจางจายสมทบรวมทั้งเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทิศใหและผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว เพ่ือเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีท่ี
ลูกจางตายหรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๓

กองทุนวา (๑) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ กับเงินท่ีมีผูอุทิศให ใหตกไดแกสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายนายจางหรือสมาชิกบางราย และ 
(๒) จะจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนวา ถาผูมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๒๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมมารับเงินภายในกําหนดเวลาซึ่งระบุไวนอยกวาสิบปนับแตวัน
ส้ินสมาชิกภาพ ใหเงินที่ผูจัดการกองทุนตองจายจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ ตกไดแกบุคคลตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนซึ่งอาจเปนนายจางหรือมูลนิธิตางๆ เปนอีกกรณีหนึ่ง จะกําหนดใน
ขอบังคับไดหรือไม 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ใหความเห็นวา เหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนโดยความ
สมัครใจของนายจางและลูกจาง และประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจางเม่ือออกจากงาน ตลอดจน
สงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการวาง
หลักเกณฑการดําเนินการและจัดการกองทุน เพื่อใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแก

                                                 
๕ มาตรา ๑๐  ทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหักจาก

คาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตขอบังคับนั้นจะตอง
กําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และให
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง 

ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนในอัตราที่สูงกวา
อัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได 

ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการจายคาจาง ใน
กรณีท่ีนายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหกองทุนใน
ระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น 

๖ มาตรา ๒๓  เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตอง
จายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน โดยใหจายรวมทั้งหมด
ครั้งเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันส้ินสมาชิกภาพ 

ในกรณีส้ินสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย 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 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ วา  
กองทุนเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 
และไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๓๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันวา เม่ือลูกจางส้ินสมาชิกภาพ ฯลฯ 
ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
ของกองทุน ซ่ึงหมายถึงมาตรา ๙๙ (๘)  ดังน้ัน เม่ือลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบ
เขากองทุนตามมาตรา ๑๐๑๐ แลว เงินดังกลาวทั้งหมดก็เปนเงินกอนเดียวของกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคล
ตามมาตรา ๗๑๑ จะแยกเปนบางประเภทออกมาไมได และเงินนั้นไมอาจกลับคืนไปยังนายจางหรือ
บุคคลอื่นใดอีก นอกจากจะนําไปลงทุน โดยมีผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๑๑๒ และมาตรา ๑๔๑๓ นํา
เงินของกองทุนมาจายใหแกลูกจางตามมาตรา ๒๓๑๔ ฉะนั้น ขอบังคับของกองทุนตามมาตรา ๙๑๕ (๘) 
แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ฉบับใดที่มีขอความระบุใหลูกจางซ่ึงส้ิน
สมาชิกภาพแลวไมมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนโดยการกําหนดเงื่อนไข เง่ือนเวลาไวเพื่อไมตองจายเงิน
จากกองทุนตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนขอบังคับที่จํากัดสิทธิของลูกจางขัดตอ
เจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมาย การขอแกไขหรือขอจดทะเบียนในกรณีท่ีขอหารือมา จึง
กระทําหรือกําหนดลงไปไมได 

ตอมาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดขอหารือ
เพิ่มเติม๑๖ วา การกําหนดในขอบังคับ (๑) ใหลูกจางตองทํางานกับนายจางไมนอยกวาสามป หรือ 
(๒) หากลูกจางรายใดถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกเน่ืองจากกระทําผิดตอหนาท่ีอยางรายแรง

                                                 
๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๑๐ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๕, ขางตน 
๑๑ มาตรา ๗  กองทุนท่ีไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล 
๑๒ มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซ่ึงลูกจางเลือกตั้งและ

ผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มีหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและ
เปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือ
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการให
คณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปล่ียนกรรมการ 

๑๓ มาตรา ๑๔ ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาท่ีและอยูในบังคับบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

๑๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖, ขางตน 
๑๕ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ขางตน 
๑๖ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวนมาก ท่ี กลต.ม. 

๓๓๘๖/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



 ๕

กอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง หรือทุจริต ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของ
เงินสมทบ จะกําหนดไดหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา เงินสะสมของลูกจาง
และเงินสมทบของนายจางที่จายไปแลวเปนเงินของกองทุน จึงไมมีเงินสมทบของนายจางอยูในกองทุน
อีก การจดทะเบียนขอบังคับของกองทุนใหเอาเงินสมทบของนายจางที่จายไปแลวกลับมาเปนเงื่อนไข
ไมวาในเร่ืองใดเพื่อตัดสิทธิลูกจางไมใหไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ จึงเปนกรณี
ที่เปนไปไมได และขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง 

กระทรวงการคลังจึงขอทบทวนการตีความในปญหาขอกฎหมายกรณีดังกลาว เพื่อให
ที่ประชุมใหญของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตอไป 

อน่ึง กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค ๑๐๐๖/๑๘๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสงเอกสารเพิ่มเติมกรณีการขอทบทวนปญหาขอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 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) ไดพิจารณาทบทวนปญหาดังกลาวขางตน โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง 
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา  กองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวิวัฒนาการดั้งเดิมมาจากการที่นายจางภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจจัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานหรือลูกจางเมื่อออกจากงานในลักษณะเงินบําเหน็จ โดย

                                                 
๑๗ ขอ ๑๐  เม่ือกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องใดเสร็จแลวให

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงใหกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือผูท่ีขอความเห็นมาทราบโดยเร็ว และ
ใหสงสําเนาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือ
เพ่ือมีมติหรือคําส่ัง แลวแตกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 

กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หรือผูขอความเห็นอาจขอใหทบทวนปญหาท่ีกรรมการ
กฤษฎีกาคณะใดคณะหนึ่งไดวินิจฉัยไปแลวอีกครั้งหนึ่งก็ได ในกรณีนี้ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
จัดใหมีการประชุมรวมกันของกรรมการกฤษฎีกาสองหรือสามคณะเปนการประชุมพิเศษหรือจัดใหมีการประชุมใหญ
กรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาปญหานั้นไดตามที่เห็นสมควร 



 ๖

คํานวณจายใหตามอายุงานของพนักงานหรือลูกจาง และมีหลักเกณฑหรือเง่ือนไขวา  ผูมีสิทธิรับ
บําเหน็จตองมีอายุงานไมนอยกวาที่กําหนด และผูที่ออกจากงานโดยมีความผิดไมมีสิทธิรับบําเหน็จ 
เชนเดียวกันกับการจายเงินบําเหน็จของขาราชการหรือลูกจางประจําของทางราชการ การจายบําเหน็จ
ของนายจางภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนี้ นายจางอาจจายจากเงินของกิจการเองเชนเดียวกับรายจาย
ในการดําเนินงานอื่นๆ หรือจายจากเงินที่นายจางจัดสรรหรือกันสํารองไวเปนเงินสํารองเล้ียงชีพหรือ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ลักษณะสําคัญของกองทุนสํารองเล้ียงชีพแตเดิมจึงเปนกองทุนที่นายจางสมัคร
ใจตั้งขึ้นแตฝายเดียวเพื่อจูงใจใหลูกจางทํางานอยูกับนายจางดวยความภักดี โดยที่เงินที่นายจางจาย
หรือกันสํารองเขากองทุนยังไมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี กลาวคือ จะถือเปนรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีไมไดจนกวานายจางจะจายเงินใหแกลูกจางเมื่อลูกจางออกจากงานเทานั้น 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 
และเพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการใหลูกจางเมื่อออกจากงาน กระทรวงการคลังจึงไดมีมาตรการ
สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่ลูกจางและนายจางมีสวนรวมกันจายเงินสะสมและเงิน
สมทบเขากองทุน และลูกจางจะไดรับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมท้ังผลประโยชนของเงินดังกลาว 
เมื่อลูกจางออกจากงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุน และกระทรวงการคลังให
ประโยชนในทางภาษีแกนายจางท่ีจายเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยการแกไขมาตรา ๖๕ ตรี๑๘ 
(๒) แหงประมวลรัษฎากร ใหนําเงินที่นายจางจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเ งินไดนิ ติบุคคลไดตามมาตรา ๑๙๑๙ แหงประมวลรัษฎากรซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ ในการนี้ไดมีการออก
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการรับจายและการจัดการกองทุนสํารองเล้ียง

                                                 
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 เวนแตกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดโดยกฎกระทรวง 

(๖) เบ้ียปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล” 



 ๗

ชีพไว โดยในขอ ๖๒๐ แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวกําหนดวา “การจายเงินจากกองทุนในสวนท่ีเปน
เงินสมทบและผลประโยชนที่เกิดจากเงินสมทบใหกระทําไดเฉพาะกรณีจายใหแกลูกจางหรือ
บุคคลอื่นตามที่ระบุไวในระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท...” และระเบียบวาดวยกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพของแตละบริษัทก็มีขอกําหนดในการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหแก
ลูกจางเม่ือออกจากงาน ซ่ึงมีเง่ือนไขเกี่ยวกับเวลาทํางานหรือมีเง่ือนไขไมจายใหในกรณีลูกจางมีอายุ
งานไมถึงท่ีกําหนดหรือออกจากงานเพราะมีความผิดเชนเดียวกันกับที่เคยปฏิบัติมาแตกอน และในขอ 
๗๒๑ แหงกฎกระทรวงฉบับดังกลาวก็มีบทบัญญัติรองรับการรับเงินคืนจากกองทุนกรณีที่ไมตองจาย
ใหลูกจางเมื่อออกจากงานไววา “ในกรณีที่บริษัทไมไดจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเม่ือพนจาก
งานไมวาเหตุใด หรือลูกจางออกจากกองทุนโดยมิไดออกจากงาน เงินที่บริษัทจายสมทบเขา
กองทุน และผลประโยชนที่เกิดจากเงินที่บริษัทจายสมทบในสวนน้ันที่ไดถือเปนรายจายไวแลว ไม
วาท้ังหมดหรือบางสวนใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ไมไดจายใหแกลูกจาง.
รายไดของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหจายออกจากกองทุนได” 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดมีการออกพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ โดยรัฐไดสงเสริมใหมีการระดมเงินออมภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงไดวางหลักเกณฑการดําเนินการและจัดการกองทุน เพื่อใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพมั่นคง
และเปนประโยชนแกลูกจาง โดยกําหนดใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนนิติบุคคล  นอกจากนี้ มาตรา 
๖๒๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนดไววา “เงินทุนสํารอง
เล้ียงชีพลูกจางท่ีไดจัดต้ังขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับถาประสงคจะใหเปนกองทุนตาม
                                                 

๒๐ ขอ ๖  การจายเงินจากกองทุนในสวนที่เปนเงินสมทบและผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินสมทบให
กระทําไดเฉพาะกรณีจายใหแกลูกจางหรือบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท หรือในกรณี
ท่ีลูกจางโอนจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง โดยวันทํางานติดตอกันและไดมีการโอนเงินจากกองทุนเฉพาะสวน
ของลูกจางผูนั้นไปยังอีกบริษัทหนึ่งนั้นดวย 

การจายเงินกองทุนเปนคาจัดการกองทุนใหกระทําไดแตตองไมเกินอัตรารอยละ ๑๐ ของ
ผลประโยชนของกองทุน 

๒๑ ขอ ๗  ในกรณีท่ีบริษัทไมไดจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางเมื่อพนจากงานไมวาเหตุใด หรือ
ลูกจางออกจากกองทุนโดยมิไดออกจากงาน เงินท่ีบริษัทจายสมทบเขากองทุน และผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินท่ี
บริษัทจายสมทบในสวนนั้นท่ีไดถือเปนรายจายไวแลว ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีไมไดจายใหแกลูกจาง แตผลประโยชนที่เกิดจากเงินท่ีบริษัทจายสมทบที่ใหถือเปนรายไดของบริษัท
นั้น ใหคํานวณหักคาจัดการกองทุนตามสวนเฉลี่ยเสียกอน 

   รายไดของบริษัทตามวรรคหนึ่งใหจายออกจากกองทุนได 
๒๒ มาตรา ๖  เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา ๕ แลว ใหยื่นคําขอจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางท่ีไดจัดตั้งขึ้นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถาประสงคจะให

เปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
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พระราชบัญญัติน้ี ใหดําเนินการ (ย่ืนขอจดทะเบียน) ตามวรรคหนึ่ง” และมาตรา ๒๓๒๓ กําหนดไว
วา “เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซ่ึงมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจาก
กองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน...” ตอมาไดมีการ
ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบัญญัติใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีจะไดรับประโยชนทางภาษี ไดแก 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ดังน้ัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ จึงไดมาจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมาย  วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
โดยมีขอบังคับของกองทุนในสวนที่เก่ียวกับการจายเงินใหแกสมาชิกซ่ึงเปนลูกจางเม่ือออกจากงานที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาทํางานหรือเง่ือนไขไมจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหเมื่อลูกจาง
มีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือออกจากงานเพราะมีความผิดเชนเดียวกันกับที่เคยปฏิบัติมาแตกอน 
และในขอ ๖๒๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๘๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ก็มีบทบัญญัติรองรับการรับเงินคืนจากกองทุนกรณีที่ไมตองจายใหลูกจาง
เมื่อออกจากงานไวเหมือนกันวา “ในกรณีท่ีบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนและถือเปนรายจาย
ไปแลว  ถาบริษัทไดเงินกลับคืนมาจากกองทุนดวยประการใดๆ เงินท่ีไดกลับคืนมาน้ันใหถือเปน
รายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีไดกลับคืนมา”  ดังนั้น จึงเปนเคร่ืองยืนยันเจตนารมณได
วา  หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ อาจมีขอกําหนดใหจายเงินสมทบและผลประโยชนสวนของนายจางใหแก
ลูกจางที่ออกจากงาน โดยคํานึงถึงอายุงานของลูกจางหรือไมจายใหในกรณีลูกจางมีอายุงานไมถึงที่
กําหนดหรือออกจากงานโดยมีความผิดได ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ทางราชการใชปฏิบัติในการ
จายเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการและลูกจางประจําตอเนื่องกันมาจนปจจุบันน้ี  จึงเห็นไดวา ใน
การดําเนินการและการจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนกระบวนการพิเศษที่มีลักษณะเปนการตาง
ตอบแทนกันระหวางรัฐ ลูกจาง และนายจาง  กลาวคือ รัฐจะไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการระดมเงินออมภาคเอกชนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฝายลูกจางก็จะ
ไดรับประโยชนตอบแทนทางดานภาษีและจากความแนนอนในการไดรับเงินเมื่อออกจากงานจาก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนการตอบแทนการทํางานตางๆ ใหแกนายจางดวยความจงรักภักดี สวน
นายจางก็จะไดรับประโยชนตอบแทนทางดานภาษีและจากผลงานของลูกจาง 

                                                 
๒๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน 
๒๔ ขอ ๖  ในกรณีท่ีบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนและถือเปนรายจายไปแลว ถาบริษัทไดเงิน

กลับคืนมาจากกองทุนดวยประการใดๆ เงินท่ีไดกลับคืนมานั้นใหถือเปนรายไดของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีได
กลับคืนมา 
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นอกจากนั้นเมื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนนิติบุคคลตางหากจากนายจางและลูกจาง 
การจัดการกองทุนและเงินของกองทุนจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย
และขอบังคับของกองทุน และไมมีบทบัญญัติในกฎหมายสวนใดกําหนดใหกองทุนตองจายเงินสมทบ
พรอมเงินผลประโยชนทั้งหมดใหลูกจางเมื่อออกจากงานทุกกรณี หรือหามนายจางและลูกจางตกลง
หลักเกณฑหรือเง่ือนไขการจายเงินสมทบ พรอมเงินผลประโยชนของเงินสมทบใหแกลูกจางเม่ือออก
จากงาน โดยคํานวณตามอายุงานหรือไมจายใหในกรณีที่ลูกจางมีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือลูกจาง
ออกจากงานเพราะมีความผิด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาวา  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
๒๕๓๐ เปนกฎหมายสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการใหลูกจางเม่ือออกจากงานโดยความสมัครใจของ
นายจางและลูกจาง ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชน และวางหลักเกณฑการดําเนินการ
และการจัดการกองทุน เพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง ไมใช
กฎหมายบังคับใหนายจางจายเงินสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงานทุกกรณี  ดังนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ( ท่ีประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๓ คณะที่ ๙ และคณะท่ี ๑๒)  จึงเห็นวา  
ขอบังคับของกองทุนสํารองเล้ียงชีพอาจกําหนดใหมีการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ
ใหแกลูกจางเม่ือออกจากงาน โดยกําหนดเงื่อนไขจายใหตามอายุงานของลูกจางหรือไมจายใหในกรณี
ที่ลูกจางมีอายุงานไมถึงที่กําหนดหรือลูกจางออกจากงานเพราะมีความผิดได โดยไมขัดเจตนารมณ
และบทบัญญัติของกฎหมาย 
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