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บันทกึสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การโอนเงินของลกูจ้างซึ่งเปน็สมาชกิกองทนุสํารองเลี้ยงชีพไปยงักองทนุอื่น 

   
 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือ ด่วนมาก  
ที่ กลต.ม. ๒๕๓/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า 
สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ในฐานะ
นายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกรมสรรพากรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
ซึ่งแผนดังกล่าวได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายภาษีเพ่ือส่งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพเมื่อสูงอายุ 
สร้างความเชื่อมโยงของระบบการออมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เคลื่อนย้ายระหว่างกันได้ เช่น การเปิดโอกาส 
ให้สมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) และสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
โอนเงินไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น โดยในหลักการสํานักงาน ก.ล.ต. และ
กรมสรรพากรต่างเห็นพ้องว่าจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อรองรับให้ PVD สามารถโอนเงิน 
ไปยัง RMF ได้  อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรและสํานักงาน ก.ล.ต. มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยังคง
เห็นแตกต่างกันและไม่อาจพิจารณาเป็นที่ยุติได้ 
  สํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอเรียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ PVD และประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง
ความเห็น ดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลโดยสังเขป 
      สมาชิกของ PVD จะมีสิทธิได้รับเงินจาก PVD ก็ต่อเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และบริษัท
หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (บริษัท
จัดการ) ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ในการจ่ายเงินตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยบริษัทจัดการต้องจ่ายเงินแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของ PVD ซึ่งรายการในข้อบังคับของ PVD อย่างน้อยต้อง
มีรายการตามที่กําหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยที่
รายการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพหรือ 
เมื่อกองทุนเลิก เป็นรายการหนึ่งที่ข้อบังคับของ PVD ต้องมีตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบญัญัตกิองทนุ
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และในทางปฏิบัติข้อบังคับรายการดังกล่าวจะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 
 
  ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๕๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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จ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ เช่น การโอนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจาก PVD ของนายจ้าง 
รายเดิมไปยัง PVD ของนายจ้างรายใหม่ การจ่ายเช็คระบุชื่อสมาชิกแทนการจ่ายเงินสดหรือการโอนเงิน
เข้าบัญชีชื่อสมาชิก เป็นต้น 
  ๒. ประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 
      มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมใิชก่องทนุเลิก 
ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของ
กองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดในคราวเดียวกันภายในเวลาไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ” และมาตรา ๒๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า “เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้น 
มีสิทธิคงเงินท้ังหมดท่ีมีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนและคงการเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้าง 
ไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน  ท้ังนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของกองทุน 
โดยระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกจากงาน”  
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวในประเด็นข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว กรมสรรพากรและสํานักงาน 
ก.ล.ต. มีความเห็นต่างกัน ดังนี้ 
     (ก) กรมสรรพากรมีความเห็นว่า กรณีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพประสงค์จะให้บริษัทจัดการ
โอนเงินจาก PVD ไปยัง RMF จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน 
เช่นเดียวกับบทบัญญัติในมาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีมีข้อกําหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินจาก กบข. สามารถขอโอนเงินไปยัง PVD หรือกองทุนอื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพไว้ชัดเจน ในขณะที่มาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพียงแต่กําหนดให้บริษัทจัดการต้อง
จ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเท่านั้น  ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถโอนเงินที่สมาชิกมีสิทธิ
ได้รับจาก PVD ไปยังกองทุนอื่น และในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อกําหนดบทบัญญัติรองรับการโอนเงินไปยังกองทุนอื่น หากเมื่อสมาชิกของ PVD มีเหตุต้อง
นําเงินออกจากกองทุนเพราะออกจากงานหรือนายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนแล้ว สมาชิกจะไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามข้อ ๒ (๓๖) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗๗ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ท่ีออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
     (ข ) สํานักงาน ก .ล .ต .  มีความเห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นบทเร่งรัดหน้าท่ีในการจ่ายเงินของบริษัท
จัดการให้จ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของ PVD ก็เป็นไป 
ในทํานองเดียวกันกับมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให้ กบข. ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินจาก กบข. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัดและได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน หรือในมาตรา ๖๗/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให้ กบข. ต้องโอนเงินไปยัง
กองทุนอื่นภายในเจ็ดวันทําการนับแต่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจาก กบข. ได้แสดงความประสงค์และปรากฏ
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หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง สําหรับความแตกต่างระหว่างกฎหมายท้ังสองฉบับคงมีเพียงวิธีการ 
ในรายละเอียดของการจ่ายเงินที่ กบข. กําหนดไว้ชัดเจนว่า นอกจากผู้มีสิทธิได้รับเงินจาก กบข. จะขอให้ 
กบข. จ่ายเงินให้แก่ตนเองแล้ว ก็อาจแสดงเจตนาขอให้ กบข. โอนเงินไปยัง PVD หรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพได้ด้วย ในขณะที่ PVD 
กําหนดให้การจ่ายเงินให้เป็นตามที่กําหนดในข้อบังคับและตามมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการนอกจากจะอยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว บริษัทจัดการยังมีหน้าที่ตอ้ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังนั้น หากสํานักงาน ก.ล.ต. อาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติดังกล่าวออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพของ PVD 
โดยบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งข้อกําหนดของประกาศดังกล่าว 
จะกําหนดให้บริษัทจัดการท่ีรับจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโอนเงินของสมาชิกที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
เพราะเหตุออกจากงานหรือนายจ้างเลิกกองทุนไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอื่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการออกจากงานหรือเพื่อการชราภาพ เมื่อสมาชิก
แสดงความประสงค์ผ่านคณะกรรมการกองทุน โดยถือว่าเป็นข้อกําหนดที่รองรับให้มีการโอนเงินของ
สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพมีสิทธิได้รับจาก PVD ไปยังกองทุนอื่นแล้ว 
  สํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอเรียนหารือในปัญหาข้อกฎหมายว่า หากสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
ประสงค์จะให้บริษัทจัดการโอนเงินของสมาชิกที่อยู่ใน PVD ไปยังกองทุนอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
หลักประกันเพื่อการออกจากงานหรือเพื่อการชราภาพ เช่น RMF เป็นต้น ข้อบังคับของ PVD  
จะกําหนดให้บริษัทจัดการดําเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกได้หรือไม่ อย่างไร 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่ง๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงิน
จากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบังคับของกองทุนฯ ในเบื้องต้นจึงมี
ประเด็นต้องพิจารณาว่าจะสามารถโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่น
โดยไม่จ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยตรงได้หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เป็นสําคัญ  

                                                 
  ๑มาตรา ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓/๒ และมาตรา ๒๓/๓ เมื่อลูกจ้างส้ินสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืน 
ซ่ึงมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ
ของกองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา ๒๓/๑ โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่ 
วันส้ินสมาชิกภาพ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

๔

มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ บัญญัติให้มีการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพขึ้นโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้าง
ตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 
แล้วแต่กรณี ให้ลูกจ้างได้รับเงินจากกองทุนเพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพในระหว่างที่ลาออก 
จากงานหรือลาออกจากกองทุน และในกรณีการจ่ายเงินจากกองทุนเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่น 
ซึ่งมิใช่กองทุนเลิกนั้น บทบัญญัติมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ 
บัญญัติให้ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างทั้งหมดคราวเดียวกันภายในเวลาไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ เว้นแต่กรณีลูกจ้างซึ่งสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุแสดงเจตนา
ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดตามมาตรา ๒๓/๒๔ และกรณีลูกจ้างซึ่งสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงาน
ประสงค์ให้คงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนตามมาตรา ๒๓/๓๕  แต่ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติ
มาตราใดบัญญัติให้โอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่น และโดยที่ 
การโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นนั้น ถือเป็นหลักการ 
ในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ หากประสงค์จะให้มีการโอนเงินของลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นได้ ก็ต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจนทํานองเดียวกับ 
มาตรา ๖๗/๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้ผู้เป็นสมาชิก
ขอโอนเงินไปยังกองทุนอื่นได้  

                                                 
  ๒มาตรา ๕  กองทุนจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตาย ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้าง
จ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั้น  ทั้งนี้ จะจัดตั้งเป็นกองทุน
นายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง ซึ่งอาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได้ 
  

๓โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น 
  ๔มาตรา ๒๓/๒  เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในข้อบังคับของกองทุน หากลูกจ้างรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจาก
กองทุนตามเจตนาของลูกจ้าง โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับ
ของกองทุน แต่ลูกจ้างรายน้ันและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบสําหรับลูกจ้างรายนั้นอีก  ทั้งนี้ การรับเงิน
จากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 
  ๕มาตรา ๒๓/๓  เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้น 
มีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนและคงการเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและ
เงินสมทบเข้ากองทุน  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของกองทุนโดยระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว 
ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกจากงาน 

๖มาตรา ๖๗/๑  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน
เงินดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ ผู้ใดที่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้ แต่ถ้า
ผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์และ 
ได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะมีอํานาจตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง๗ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดําเนินการได้ก็ตาม แต่ในประกาศนี้ไม่อาจ
กําหนดให้ในข้อบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกําหนดให้บริษัทจัดการโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นตามความประสงค์ของสมาชิกได้ เพราะจะเป็นการขัดกับ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ตามเหตุผลที่ได้ให้ไว้ข้างต้น 
  อนึ่ง หากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์จะให้มี
การโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
ก็ควรดําเนินการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ให้มีความชัดเจนต่อไป 
 
 
            (นายอัชพร  จารุจินดา) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

                                                 
๗มาตรา ๑๓๓ ฯลฯ   ฯลฯ 
 ให้บริษัทหลักทรัพย์ทําสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมายให้จัดการกองทุน

ส่วนบุคคล และต้องดําเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด ในการนี้ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจกําหนดรายการอันเป็นสาระสําคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้ 
 


