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เรียน  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 ผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
                     การจัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท 

ที่ กอ. (ว) 1/2565  เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภท
ธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงิน
สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง กำหนดประเภทธุรกิจ 
ระยะเวลา และเง ื ่อนไขให้ล ูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเล ื ่อนการส่งเง ินสะสม หรือเง ินสมทบเข้า 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 
ซึ่งเป็นการออกประกาศเพ่ือให้นายจ้างที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว นั้น  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก .ล.ต.”)  
ขอนำส่งภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)  ทั้งนี้ บริษัทจัดการลงทุน 
ควรแนะนำให้นายจ้างหรือคณะกรรมการกองทุนที่หยุดหรือเลื่อนส่งเงิน ดูแลและสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจ
เหตุผลความจำเป็นในการหยุดหรือเลื่อนส่งเงินดังกล่าว และกลับมาส่งเงินสมทบและเงินสะสมโดยเร็ว  
เมื่อเหตุจำเป็นสิ้นสุดลง เพ่ือให้ลูกจ้างมีเงินสำรองเลี้ยงชีพต่อไปด้วย  ในการนี้ ให้แจ้งการหยุดหรือเลื่อนส่ง
เงินสมทบหรือเงินสะสม รวมทั้งการกลับมาส่งใหม่ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย  อย่างไรก็ดี สำหรับกรณทีี่
นายจ้างถอนตัว ขอให้บริษัทจัดการลงทุนดำเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กำหนดและรับทราบเงื ่อนไขที ่เกี ่ยวข้องในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.  
ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวฐิติมา  มารุ่งเรือง โทรศัพท์ 0 -2033-9572 
อีเมล thitimam@sec.or.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นางศิษฏศรี  นาคะศิริ) 
 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  เลขาธิการแทน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไข  

ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์  
ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 

 
ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9572 

  



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ก าหนดประเภทธุรกิจ  ระยะเวลา  และเงือ่นไขใหลู้กจ้างหรือนายจ้างหยุดหรอืเลื่อน   
การส่งเงินสะสม  หรือเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกดิวิกฤตเศรษฐกิจ 

สาธารณภัย  หรือเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2565 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  ก าหนดประเภทธุรกิจ  ระยะเวลา  และเงื่อนไข 
ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม  หรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในท้องที่ 
ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  สาธารณภัย  หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  (ฉบับที ่ 3)  
พ.ศ.  2564  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  ขยายระยะเวลาให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  
สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว   
ตั้งแต่งวดน าส่งเงินของเดือนกรกฎาคม  2564  จนถึงงวดน าส่งเงินของเดือนธันวาคม  2564  นั้น 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  ยังคงส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10/1   
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.  2530  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ  (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือ 
เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่งวดน าส่งเงินของเดือนมกราคม  2565  
จนถึงงวดน าส่งเงินของเดือนมิถุนายน  2565  โดยฝ่ายลูกจ้าง  และนายจ้างที่ไม่ได้น าส่งเงินสะสมหรือ
เงินสมทบในช่วงนี้  ให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่  และนับต่อเนื่องไปได้ 

ในกรณีนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง   
หากลูกจ้างรายใดประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพก็สามารถด าเนินการได้  โดยนายจ้าง
จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรายนั้นหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 2 การหยุดหรือเลื่อนการน าส่งเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว  จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก  โดยคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตาม  
ที่ก าหนดในข้อบังคับกองทุน  หรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหากไม่ได้
ก าหนดในข้อบังคับกองทุนและในกรณีที่ ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกได้   ให้กรรมการ 
ในคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้หยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสม
หรือเงินสมทบเป็นการชั่วคราวส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายราย  (Pooled  Fund)  
ให้ใช้มติที่ประชุมของสมาชิกของนายจ้างรายนั้น ๆ  หรือมติคณะกรรมการกองทุนนายจ้างรายนั้น ๆ   
เป็นเกณฑ ์

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ 3 ให้นายจ้างหรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแจ้งการขอหยุดหรือเลื่อน   
การส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร  ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองจากนายจ้างซึ่งรับรองว่ามีปัญหาในการด าเนินกิจการอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  และมีปัญหาฐานะการเงินจริง  โดยมีกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนายจ้างรายนั้น ๆ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ  และ 

(2) รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก  หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายงานว่า  นายจ้างมีปัญหาในการด าเนินกิจการอันเนื่องมาจากสถานการณ์    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  และมีปัญหาฐานะการเงินจริง  และมีมติที่ระบุรายละเอียด 
ว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะให้มีการหยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเป็นการชั่วคราวถึงเมื่อใด    
(ไม่เกินงวดน าส่งเงินของเดือนมิถุนายน  2565) 

ข้อ 4 เมื่อลูกจ้างและนายจ้างจะส่งเงินสะสมและเงินสมทบตามข้อ  1  เข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพต่อไป  ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๖๕
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