
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“กองทุน” หมายความวา  กองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกัน

จัดต้ังข้ึน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินที่ลูกจางจายสะสม เงินท่ี
นายจางจายสมทบรวมทั้งเงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหและผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตายหรือออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน 

“คาจาง” หมายความวา  เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการ
ทํางาน ท้ังน้ี ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใดและไมวาจะเรียกชื่อ
อยางใด แตไมรวมถึงคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นที่
นายจางหักไวหรือจายเพิ่มเติมใหแกลูกจางเพื่อประโยชนในการทํางาน 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๐/๒๕๔/๒๓พ/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“นายจาง” หมายความวา  ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไมวาการตกลงนั้นจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“ลูกจาง” หมายความวา  ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ไมวา
จะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม 

“นายทะเบียน”๒ หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงและกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 
มาตรา ๕  กองทุนจะมีขึ้นไดก็แตโดยที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดย

ลูกจางจายเงินสะสมและนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอบังคับของกองทุนนั้น 
กองทุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย

หรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 
 
มาตรา ๖  เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนข้ึนตามมาตรา ๕ แลว 

ใหยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถา

ประสงคจะใหเปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๗  กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘  ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่

บัญญัติไวในมาตรา ๖ และมีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๙ และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมาย

                                                 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได และใหออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนใหแกกองทุนนั้น 

ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙  ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ ซ่ึงตองมีคําวา “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ” นําหนา และมีคําวา “ซ่ึงจด

ทะเบียนแลว” ตอทาย 
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๓) วัตถุประสงค 
(๔) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้ง วาระการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตอง

จายเขากองทุน 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะ

ไดรับ 
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อ

ลูกจางส้ินสมาชิกภาพ หรือเม่ือกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ 
(๙) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน 
(๑๐) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๑๑) รายการอื่น ๆ ตามที่กําหนดใหกฎกระทรวง 
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุน ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจด

ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะ
ไดรับจดทะเบียนแลว 

 
มาตรา ๑๐๓  ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยให

นายจางหักจากคาจางและใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของ
กองทุน แตขอบังคับนั้นจะตองกําหนดใหหักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอย
ละสองแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และใหนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวน
ลูกจางในอัตราไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง 

ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนใน
อัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได 
                                                 

๓ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชพี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการ
จายคาจาง ในกรณีท่ีนายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ให
นายจางจายเงินเพิ่มใหกองทุนในระหวางเวลาท่ีสงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น 

 
มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจาง

เลือกต้ังและผูแทนซ่ึงนายจางแตงต้ัง มีหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของกองทุน และใหมี
อํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและเปนผูแทนของกองทุนในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อ
การนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการ
แทนก็ไดการแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การจัดการกองทุน 
   

 
มาตรา ๑๒๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับและควบคุมโดยท่ัวไปเพื่อให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหหนวยงานใด

ในสังกัดปฏิบัติหนาท่ีแทน และจะมอบหมายใหแตงตั้งพนักงานของหนวยงานนั้นเปนพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินีก้็ได 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๕  ใหนายทะเบียนมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการจัดการกองทุน

และมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริงและทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได 
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาผูจัดการกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจ

เปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหผูจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการ
กระทํานั้นหรือสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุนได 

 
มาตรา ๑๒ ตรี๖  ใหนายทะเบียนจัดทํารายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลการจัดการ

กองทุนเสนอตอรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง 

                                                 
๔ มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๑๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและควบคุมใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีอาจสั่งใหนายทะเบียนรายงานผลการดําเนินงานหรือชี้แจงขอเท็จจริง
ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเพ่ิมเติมก็ได 

 
มาตรา ๑๓๗  การจัดการกองทุนจะตองดําเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใชนายจางและ

ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบคุคลตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๔๘  ในการจัดการกองทุน ใหผูจัดการกองทุนมีหนาที่และอยูในบังคับ

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยดวย 

 
มาตรา ๑๕  ใหนายจางแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่น

ของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 
มาตรา ๑๖๙   
 
มาตรา ๑๗๑๐   
 
มาตรา ๑๘๑๑   
 
มาตรา ๑๙๑๒   
 
มาตรา ๒๐๑๓  ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนกอนครบกําหนด

สัญญาเมื่อ 
(๑) นายทะเบียนสั่งถอดถอนตามมาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง 
(๒) ขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน 
(๓) กองทุนหรือผูจัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรอื 

                                                 
๗ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๑๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชพี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๑๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) กองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๑๑๔  ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจดัการกองทุนตาม

มาตรา ๒๐ (๑) (๒) หรอื (๓) ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูจัดการกองทุนเดิมพนตําแหนง และใหแจงการแตงตั้งผูจัดการกองทุนใหม
แกนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่แตงตั้ง 

 
มาตรา ๒๒  ลูกจางและนายจางจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ 

สํานักงานกองทุนไดในเวลาเปดทําการ 
 

หมวด ๓ 
การจายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน 

   
 
มาตรา ๒๓  เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการ

กองทุนตองจายเงินจากกองทุนใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
กองทุน โดยใหจายรวมท้ังหมดคร้ังเดียวภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ 

ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึง
ไดรับเงินจากกองทุนไวโดยพินัยกรรม หรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุน หรือได
กําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสาม
สวน 

(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหน่ึงสวน 
(๓) บิดามารดา หรอืบิดา หรือมารดาท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับหน่ึงสวนถาผูตายไมมี

บุคคลดังกลาวใน (๑) (๒) หรอื (๓) หรือมีแตไดตายไปกอน ใหแบงเงินท่ีบุคคลน้ันมีสิทธิจะ
ไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง 

ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสอง หรือไมมีทายาท
ตามกฎหมายแลว ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของ
กองทุน 

 
มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอน

กันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  กองทุนยอมเลิก เม่ือ 
(๑) นายจางเลิกกิจการ 
(๒) ท่ีประชุมใหญมีมติใหเลิก 
(๓) มีกรณีท่ีขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก หรอื 
(๔)๑๕ นายทะเบียนส่ังใหเลิกกองทุนตามมาตรา ๒๗ 
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีนายจางมากกวาหนึ่งราย การท่ีนายจางบางราย

เลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุนไมเปนเหตุใหกองทุนตองเลิก เวนแตขอบังคับของกองทุน
กําหนดใหเลิก 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดข้ึน ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวนัที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว และจัดใหมีการชําระบัญชี
กองทุนเฉพาะสวนทรัพยสินของนายจางและลูกจางของนายจางนั้นตามวิธีการท่ีกําหนดใน
ขอบังคับของกองทุน เมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เสร็จการชําระบัญชี 

 
มาตรา ๒๖๑๖  เม่ือกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรอื (๓) ให

คณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกองทุนเลิกและให
คณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการชําระบัญชีภายในสามสิบวัน และใหแลวเสร็จภายในหนึง่รอยหา
สิบวันนับแตวันท่ีกองทุนเลิก เวนแตกรณีจําเปนนายทะเบียนจะอนุมัติใหขยายเวลาออกไปได
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๗๑๗  นายทะเบียน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหเลิก

กองทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงค 

หรือขัดตอกฎหมาย 
(๒) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปได ไมวา

เพราะเหตุใด 
เม่ือนายทะเบียนส่ังใหเลิกกองทุนตามวรรคหน่ึงแลว ใหมีการชําระบัญชีและให

นายทะเบียนแตงตั้งผูชําระบัญชี 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๕ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ใหนายทะเบียนประกาศการเลิก
กองทุนในราชกิจจานุเบกษา และปดประกาศไวท่ีสํานักงานของกองทุนหรือท่ีทําการของนาย
ทะเบียน 

 
มาตรา ๒๙  การชําระบัญชกีองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย วาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจะจายเงินใหแกลูกจาง
บางสวนกอนก็ได และเมื่อไดชําระบัญชีแลว ใหจายเงินท้ังหมดท่ีคางชําระแกลูกจางใหเสร็จ
ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี ถามีเงินเหลืออยูใหจัดการตามท่ี
กําหนดในขอบังคับของกองทุน 

คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบญัชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน 
 

หมวด ๔ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการจัดการกองทุน ใหนายทะเบียน

และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสํานักงานของกองทุนหรือของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบ

กิจการสินทรัพยและหนี้สินของกองทุนในเวลาทํางานปกติ 
(๒) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการกองทุน หรือเจาหนาที่ของกองทุนซึ่งมีหนาที่

เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสงหรือแสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอืน่ของกองทุน 
(๓) เรียกบุคคลดังกลาวใน (๒) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การจัดการกองทุน 
 
มาตรา ๓๑๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว

แกบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศ

กําหนด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 
   

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๒  กองทุนใดไมใชช่ือซ่ึงมีอักษรไทยวา “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ” 

นําหนา และ “ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชชื่อเปนอักษรตางประเทศ แตไมใชคําซ่ึงมี
ความหมายดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจ
ของกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๓๓  ผูใดใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 

นําหนาและ “ซ่ึงจดทะเบียนแลว” ตอทาย หรือใชชื่อเปนอักษรตางประเทศซึ่งมีความหมาย
ดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปน
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหา
รอยบาท จนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๓๔๑๙  คณะกรรมการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๖ หรือแตงตั้งบุคคลซึ่งไมมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ เปนผูจัดการกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๕๒๐  ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตาม

มาตรา ๑๒ ทวิ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๖๒๑   
 
มาตรา ๓๗  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๘๒๒   
 
มาตรา ๓๙๒๓   
 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชพี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๒ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชพี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชพี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี 
ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ ให

ถือวากรรมการทุกคนเปนผูกระทําความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับกรรมการ
อื่น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๔๒  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมี

อํานาจเปรียบเทียบไดตามมาตรา ๓๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
คณะกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซ่ึงคนหน่ึง

ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบคดีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตาม

คําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
มาตรา ๔๓  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดสงเรื่อง

ใหคณะกรรมการทําการเปรียบเทียบตามมาตรา ๔๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่กระทําความผิดเปน
อันขาดอายุความ 

 
ผูรับสนองพระบรมราช

โองการ 
พลเอก ป. ติณสูลา

นนท 
นายกรัฐมนตรี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริม
ใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพ่ือประสงคจะให
เปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑการดําเนินการและ
จัดการกองทุนเพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ต.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๔ 
 

มาตรา ๑๕  ใหผูจัดการกองทุนที่ไดรับแตงตั้งใหจัดการกองทุนที่ลูกจางและ
นายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจัดการกองทุนดังกลาวไดตอไปอีก
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูจัดการกองทุนและการจัดการกองทุน รวมทั้งบทกําหนดโทษในเรื่องดังกลาวท่ีใช
บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับกับผูจัดการกองทุนในระหวางเวลา
ดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการจัดการกองทุนของผูจัดการกองทุนตาม
วรรคหนึ่งนายทะเบียนอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขใหผูจัดการกองทุนตอง
ปฏิบัติเพ่ิมเติมได 

ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนตามวรรคหนึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยอยูแลว และกองทุนประสงคที่จะใหผูจัดการกองทุนนั้นจัดการกองทุนตาม
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหผูจัดการกองทุนยื่นคําขอตอนายทะเบียนและเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะ
ดําเนินการตามท่ีย่ืนขอได 

 
มาตรา ๑๖  ผูจัดการกองทุนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 

                                                 
๒๔ รก.๒๕๔๒/๑๓๗ก/๙/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗ ความผิดตามมาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอํานาจเปรียบเทียบได 

 
มาตรา ๑๘  บรรดากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จัดการกองทุน ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง คําส่ัง และ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดการกองทุน ใหยังคงใชบังคับกับผูจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ ไดตอไปอีกไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนการประกอบธุรกิจการจัดการลงทุน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการกองทุนดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานและหลักการเดียวกัน
กับการจัดการกองทุนสวนบุคคล รวมทั้งเพื่อบรรเทาภาระการจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ของนายจางและลูกจางใหนอยลง สมควรปรับปรุงอํานาจของรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการ
กํากับดูแลการจัดการกองทุนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและกําหนดใหการจัดการกองทุนดังกลาวอยู
ภายใตบังคับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ต.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร  
เนติมา จัดทํา 
ฐาปนี ผูพิมพ 
๕ มี.ค. ๔๖ 

ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
 
 
 


