
 

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่                

9  พฤศจิกายน  2558 

   พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว       

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2558  และจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศใน               

ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1.  เปดโอกาสใหลูกจางสามารถจายเงินสะสมในอัตราสูงกวานายจางจายเงินสมทบได โดยตองเปนไปตาม

อัตราที่กําหนดในขอบังคับกองทุน แตตองไมเกินรอยละ 15 ของคาจางเพื่อใหลูกจางที่มีความสามารถทางการเงิน

สามารถออมเงินในกองทุนไดเพิ่มขึ้น โดยไมกระทบตอนายจาง หากกองทุนใดประสงคที่จะใหลูกจางจายเงินสะสม

ไดมากกวาเงินสมทบ คณะกรรมการตองแกไขขอบังคับกองทุนเพื่อใหรองรับในเรื่องดังกลาว  

     สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. จะเปดใหสมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมไดตั้งแตรอยละ 3 

ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือน  โดย กฟผ. ยังคงจายสมทบในอัตราเดิมตามที่กระทรวงการคลังในฐานะผูรับผิดชอบ

นโยบายการจายเงินสมทบของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกําหนดใหพนักงาน กฟผ. ที่มีอายุการทํางานไมเกิน 10 ป จายในอัตรา

รอยละ 9  ของเงินเดือน พนักงาน กฟผ. ที่มีอายุการทํางานเกิน 10 ป แตไมเกิน 20 ป  จายในอัตรารอยละ 10 ของ

เงินเดือน  และพนักงาน กฟผ. ที่มีอายุการทํางานเกินกวา 20  ปขึ้นไป  จายในอัตรารอยละ 11 ของเงินเดือน 

 2.  เพิ่มทางเลือกใหลูกจางที่ออกจากงานไมวากรณีใดเมื่อมีอายุตั้งแต 55 ปบริบูรณ ขอรับเงินเปนงวดได

เชนเดียวกับลูกจางที่เกษียณอาย ุ 

 ทั้งนี้  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอบังคับกองทุนใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  และจดทะเบียนตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อใหสมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในอัตราสูงกวาที่ กฟผ.จายเงิน

สมทบไดตามขอ 1  โดยสมาชิกจะเริ่มดําเนินการแจงเปลี่ยนแปลงได ทาง Website ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(http://providentfund.egat.co.th) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  2558  ซึ่งจะมีผลการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม

เดือนธันวาคม 2558  เปนตนไป 

 

 

                               ……………………………………………………………. 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

สํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ ทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้าง  ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้าง 
หักจากค่าจ้าง  และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับของกองทุน   
ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“มาตรา ๑๐/๑ ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  สาธารณภัย  
หรือเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทธุรกิจ  
ระยะเวลา  หรือเง่ือนไขใด  เพื่อให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ 
เข้ากองทุนได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุน  ให้ผู้จัดการกองทุนนําเงินสะสม
และเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายการลงทุนที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้  ในกรณีที่
ลูกจ้างไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายเดิมที่ลูกจ้าง 
เคยลงทุนไว้  หากไม่มีนโยบายเดิม  ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของกองทุน  หากข้อบังคับของกองทุนไม่ได้กําหนดไว้  ให้ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ตามนโยบายที่มีความเส่ียง
น้อยที่สุด” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ  (๑)  ของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“รายได้ของกองทุนตามวรรคหนึ่ง  (ก)  (ข)  (ง)  และ  (จ)  อาจกําหนดในข้อบังคับของกองทุน 
ให้บันทึกตามส่วนได้เสียของลูกจ้างหรือบันทึกเฉล่ียตามจํานวนลูกจ้างของนายจ้างรายใดรายหนึ่ง 
หรือหลายรายก็ได้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๓/๒  มาตรา  ๒๓/๓  และมาตรา  ๒๓/๔  เม่ือลูกจ้าง 
สิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก  ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของกองทุนและตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๓/๑  โดยให้ 
จ่ายรวมทั้งหมดคราวเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓/๒ เม่ือลูกจ้างรายใดส้ินสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุนด้วยเหตุเกษียณอายุ  
หรือออกจากงานเม่ือมีอายุไม่ต่ํากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  หากลูกจ้างรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุน
เป็นงวด  ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของลูกจ้าง  โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชิก
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ของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของกองทุน  แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้อง
จ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบสําหรับลูกจ้างรายน้ันอีก  ทั้งนี้  การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๒๓/๔ ในกรณีที่นายจ้างถอนตัวจากกองทุนหลายนายจ้างและยังมิได้จัดให้มีกองทุนใหม่  
หรือลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือกองทุนเลิก  หากลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชําระบัญชีโอนเงินทั้งหมดที่ตนมีสิทธิได้รับจากกองทุนหรือเงินที่เหลือจาก 
การขอรับเงินเป็นงวดตามมาตรา  ๒๓/๒  หรือขอให้โอนเงินที่คงไว้ในกองทุนตามมาตรา  ๒๓/๓  ไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพ   ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ชําระบัญชีดําเนินการตามที่ลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้   
ทั้งนี้  นายทะเบียนอาจประกาศกําหนดวิธีการและเง่ือนไขไว้ด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๕ ผู้จัดการกองทุนใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา  ๑๒  ทวิ  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๓/๑  มาตรา  ๒๓/๒  หรือมาตรา  ๒๓/๔  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้เหมาะสมโดยแก้ไขให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้  อันจะเป็น 
การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถออมเงินได้เพ่ิมขึ้น  ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  สาธารณภัย  หรือเหตุการณ์ใด
ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกประกาศให้ลูกจ้าง
หรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนได้  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนําเงินสะสม
และเงินสมทบไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์สําหรับลูกจ้างที่ไม่ได้แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน  ปรับปรุง
วิธีการบันทึกรายได้ของกองทุนประเภทกองทุนหลายนายจ้าง  และแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุน 
แก่ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานให้สามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้  รวมทั้งเพ่ิมกรณี 
การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน
หรือการชราภาพได้  ดังน้ัน  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและแก้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกองทุนและ 
เพ่ือให้ลูกจ้างสามารถออมเงินได้อย่างเพียงพอต่อการดํารงชีพเมื่อชราภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


