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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
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เปนปที่ 42 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
กองทุน หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น และไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินที่ลูกจางจายสะสม เงินที่นายจางจายสมทบ รวมทั้งเงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
และผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือออกจากงาน หรือ
ลาออกจากกองทุน
คาจาง หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ
หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางใด แตไมรวมถึงคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือเงิน
หรือผลประโยชนอยางอื่นที่นายจางหักไว หรือจายเพิ่มเติมใหแกลูกจางเพื่อประโยชนในการทํางาน
นายจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
และไมวาการตกลงนั้นจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม
ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ไมวาจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม
นายทะเบียน หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน
และพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

(1)
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หมวด 1
การจัดตั้ง
มาตรา 5 กองทุนจะมีขึ้นไดก็แตโดยที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจางจายเงินสะสมและนายจาง
จายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนนั้น
กองทุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย หรือออกจากงาน หรือลาออกจาก
กองทุน
มาตรา 6 เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา 5 แลว ใหยื่นคําขอจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะใหเปนกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 7 กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล
มาตรา 8 ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 และมีขอ บังคับ
ถูกตองตามมาตรา 9 และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนได
และใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกกองทุนนั้น
ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นําหนา และมีคําวา ซึ่งจดทะเบียนแลว ตอทาย
(2) ที่ตั้งสํานักงาน
(3) วัตถุประสงค
(4) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ
(5) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้งวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ
การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตองจายเขากองทุน
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุน
เลิกตามมาตรา 25
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(11) รายการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี
มติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว

มาตรา 10 ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุน โดยใหนายจางหักจากคาจางและให
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตขอบังคับนั้นจะตองกําหนดใหหักคาจาง
เปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละสามแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และใหนายจางจายเงินสมทบเขา
กองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไมต่ํากวาอัตราเงินสะสมของลูกจาง แตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง
ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดในวรรค
หนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได
ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการจายคาจางในกรณีที่นายจางสง
เงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในระหวางเวลาที่สงลาชา
ในอัตรารอยละหาตอเดือน ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น
มาตรา 11 ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจางเลือกตั้งและผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง มี
หนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และใหมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและเปนผูแทนของกองทุนในกิจการที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการ
แทนก็ได
การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ
แตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ
หมวด 2
การจัดการกองทุน

มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุนเพื่อประโยชนในการนี้จะสั่งให
ผูจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริง ทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนและมีอํานาจสั่งใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได
ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาผูจัดการกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการกระทํานั้นหรือสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุนได
เพื่อปฏิบตั ิการใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยปฏิบัติ
หนาที่แทน และจะมอบหมายใหแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 13 การจัดการกองทุนจะตองดําเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใชนายจาง และตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา 14 การจัดการและคาใชจายในการจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 15 ใหนายจางแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของตนออกจากบัญชีและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด

มาตรา 16 ใหผูจัดการกองทุนจัดทํารายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจาง เงินสมทบของนายจางพรอมทั้ง
ผลประโยชนที่ลูกจางแตละคนจะไดรับ และแจงใหลูกจางดังกลาวทราบอยางนอยปละสองครั้ง
มาตรา 17 นายทะเบียนจะกําหนดใหผูจัดการกองทุนยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้ง
คราวตามที่กําหนดก็ไดและจะใหผูจัดการกองทุนทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็
ได
รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการกองทุนตองทํา
ใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง
มาตรา 18 ผูจัดการกองทุนตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และตอง
เก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
ใหผูจัดการกองทุนรายงานฐานะการเงินของกองทุนตอรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 19 ผูจัดการกองทุนตองจัดใหมีการสอบบัญชีทุกป และตองเสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุดใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุม
ใหญรับรอง และตองแสดงไวที่สํานักงานกองทุนเพื่อใหลูกจางตรวจดูไดดวย
มาตรา 20 ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนกอนครบกําหนดสัญญา เมื่อ
(1) รัฐมนตรีสั่งถอดถอนตามมาตรา 12 วรรคสอง
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13
(3) กองทุนหรือผูจัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ
(4) กองทุนเลิกตามมาตรา 25
มาตรา 21 ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนใหผูจัดการกองทุนสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่น
ของกองทุนพรอมทั้งบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันพนจากตําแหนง
เวนแตกรณีผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนตามมาตรา 20 (4) ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้ง
ผูจัดการกองทุนใหมภายในสามสิบวัน นับแตวันผูจัดการกองทุนเดิมพนจากตําแหนงและใหแจงการแตงตั้งผูจัดการ
กองทุนใหมแกนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับแตวันแตงตั้ง
มาตรา 22 ลูกจางและนายจางจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ สํานักงานกองทุนไดในเวลา
เปดทําการ
หมวด 3
การจายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน

มาตรา 23 เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิก ผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุน
ใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน โดยใหจายรวมทั้งหมดครั้งเดียว ภายในเวลาไม
เกินสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ

ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุนไวโดย
พินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอนใหจายเงินจากกองทุนตาม
วรรคหนึ่งใหแกบุคคลตามหลักเกณฑดังนี้
(1) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) หรือมีแตไดตายไปกอน ใหแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแก
บุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาทตามกฎหมายแลวใหเงินดังกลาวตก
เปนของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน
มาตรา 24 ภายใตบังคับมาตรา 23 สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี
มาตรา 25 กองทุนยอมเลิก เมื่อ
(1) นายจางเลิกกิจการ
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) มีกรณีที่ขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก หรือ
(4) รัฐมนตรีสั่งใหเลิกกองทุนตามมาตรา 27
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุน
ไมเปนเหตุใหกองทุนตองเลิก เวนแตขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่
นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว และจัดใหมีการชําระบัญชีกองทุนเฉพาะสวนทรัพยสินของนายจางและลูกจางของ
นายจางนั้นตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน เมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน
นับแตวันเสร็จการชําระบัญชี
มาตรา 26 เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่กองทุนเลิก และใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการชําระบัญชีภายในสามสิบวันและใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันที่กองทุนเลิก เวนแตกรณีจําเปนรัฐมนตรีจะอนุมัติใหขยายเวลาออกไปไดตามที่
เห็นสมควร
มาตรา 27 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิกกองทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวา การดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงคหรือขัดตอกฎหมาย
(2) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปไดไมวาเพราะเหตุใด
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด และใหนายทะเบียนแจงคําสั่งเปนหนังสือใหกองทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
รัฐมนตรีสั่ง
เมื่อรัฐมนตรีสั่งใหเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการชําระบัญชีและใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูชําระบัญชี
มาตรา 28 เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกกองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปด
ประกาศไวที่สํานักงานของกองทุนหรือที่ทําการของนายทะเบียน

มาตรา 29 การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการชําระบัญชี
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจะจายเงินใหแกลูกจางบางสวนกอนก็ได และเมื่อไดชําระบัญชี
แลว ใหจายเงินทั้งหมดที่คางชําระแกลูกจางใหเสร็จภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี ถามีเงิน
เหลืออยูใหจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน
คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน
หมวด 4
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา 30 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการจัดการกองทุนใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสํานักงานของกองทุนหรือของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบกิจการสินทรัพยและหนี้สินของกองทุนใน
เวลาทํางานปกติ
(2) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการกองทุน หรือเจาหนาที่ของกองทุนซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสงหรือ
แสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของกองทุน
(3) เรียกบุคคลดังกลาวใน (2) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
มาตรา 31 ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

มาตรา 32 กองทุนใดไมใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นําหนา และ ซึ่งจดทะเบียนแลว ตอทาย
หรือใชชื่อเปนอักษรตางประเทศแตไมใชคําซึ่งมีความหมายดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสาร
อยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 33 ผูใดใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นําหนาและ ซึ่งจดทะเบียนแลว ตอทาย หรือ
ใชชื่อเปนอักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาว ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอื่น
เกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และปรับอีกไมเกินวันละหา
รอยบาท จนกวาจะไดเลิกใช
มาตรา 34 คณะกรรมการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 13 มาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 25
วรรคสาม หรือมาตรา 26 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 35 ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 12 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามมาตรา 14 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา 36 ผูใดจัดการกองทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 13 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา 37 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 38 ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือมาตรา 19 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 39 ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และปรับ
อีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกนาย
ทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 41 ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา 34 ใหถือวากรรมการทุกคนเปนผูกระทํา
ความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับกรรมการอื่น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิด
นั้นแลว
มาตรา 42 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามมาตรา
38 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบคดีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
มาตรา 43 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดสงเรื่องใหคณะกรรมการทําการเปรียบเทียบ
ตามมาตรา 42 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทําความผิด หรือภายในหาป
นับแตวันที่กระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพื่อประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจน
สงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑ
การดําเนินการและการจัดการกองทุนเพื่อใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

