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  พระราชสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 
  โดยที#เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ'นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอม 
ของรัฐสภา ดงัต่อไปนี'  

  มาตรา 1 พระราชบญัญติันี' เรียกวา่ "พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ พ.ศ. 2530" 

  มาตรา 2 พระราชบญัญติันี'ใหใ้ชบ้งัคบัตั'งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบญัญติันี'  
  “กองทุน” หมายความวา่   กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพซึ# งลูกจา้งและนายจา้งร่วมกนัจดัตั'ง 
ขึ'นและไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี'  ประกอบดว้ยเงินที#ลูกจา้งจา่ยสะสม เงินที#นายจา้งจ่าย 
สมทบรวมทั'งเงินหรือทรัพยสิ์นอื#นที#มีผูอุ้ทิศใหแ้ละผลประโยชน์จากเงิน หรือทรัพยสิ์นดงักล่าว 
เพื#อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีที#ลูกจา้งตายหรือออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 
  “คา่จา้ง” หมายความวา่   เงินที#นายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งเป็นคา่ตอบแทนการทาํงาน 
ทั'งนี'  ไมว่า่จะกาํหนด คาํนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวธีิใด และไมว่า่จะเรียกชื#ออยา่งใด  
แต่ไม่รวมถึงคา่ล่วงเวลา คา่ทาํงานในวนัหยดุ หรือเงินหรือผลประโยชน์อยา่งอื#นที#นายจา้งหกัไว ้
หรือจ่ายเพิ#มเติมให้แก่ลูกจา้งเพื#อประโยชน์ในการทาํงาน 

 “นายจา้ง” หมายความวา่   ผูซึ้# งตกลงรับลูกจา้งเขา้ทาํงานโดยจา่ยคา่จา้ง ไมว่า่จะเป็น 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และไมว่า่การตกลงนั'นจะมีสัญญาเป็นหนงัสือหรือไม ่
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  “ลูกจา้ง” หมายความวา่   ผูซึ้# งตกลงทาํงานใหแ้ก่นายจา้งโดยไดรั้บคา่จา้ง ไมว่า่จะมี 
สัญญาเป็นหนงัสือหรือไม ่
  “นายทะเบียน” หมายความวา่   ผูซึ้# งรัฐมนตรีแต่งตั'งใหเ้ป็นนายทะเบียนกองทุน 
สาํรองเลี'ยงชีพ 
  “พนกังานเจา้หนา้ที#” หมายความวา่  ผูซึ้# งรัฐมนตรีแต่งตั'งใหป้ฏิบติัการตาม 
พระราชบญัญติันี'  
  “รัฐมนตรี” หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี'  

  มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี'และ 
ใหมี้อาํนาจแต่งตั'งนายทะเบียน และพนกังานเจา้หนา้ที# กบัออกกฎกระทรวงและกาํหนดกิจการอื#น  
เพื#อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี'  
  กฎกระทรวงนั'น เมื#อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 

การจัดตัง 

 

 
  มาตรา 5   กองทุนจะมีขึ'นไดก้แ็ต่โดยที#ลูกจา้ง และนายจา้งตกลงกนัจดัตั'งขึ'น 
โดยลูกจา้งจา่ยเงินสะสม และนายจา้งจา่ยเงินสมทบตามเกณฑที์#กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุนนั'น 

 กองทุนตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื#อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีที#ลูกจา้งตายหรือ 
ออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน 

  มาตรา 6   เมื#อลูกจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตั'งกองทุนขึ'นตามมาตรา 5 แลว้ 
ใหย้ื#นคาํขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที#กาํหนดในกฎกระทรวง 
  เงินทุนสาํรองเลี'ยงชีพลูกจา้งที#ไดจ้ดัตั'งขึ'นก่อนวนัที#พระราชบญัญติันี'ใชบ้งัคบั 
ถา้ประสงคจ์ะให้เป็นกองทุนตามพระราชบญัญติันี'  ใหด้าํเนินการตามวรรคหนึ#ง 

  มาตรา 7   กองทุนที#ไดจ้ดทะเบียนแลว้ใหเ้ป็นนิติบุคคล 

  มาตรา 8   ในการขอจดทะเบียนกองทุนถา้ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามที#บญัญติั 
ไวใ้นมาตรา 6 และมีขอ้บงัคบัถูกตอ้งตามมาตรา 9 และขอ้บงัคบันั'นไมข่ดัต่อกฎหมายหรือ 
วตัถุประสงคข์องกองทุน ใหน้ายทะเบียนรับจดทะเบียนได ้และใหอ้อกใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน 
ใหแ้ก่กองทุนนั'น 
  ใหน้ายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา 
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  มาตรา 9  ขอ้บงัคบัของกองทุนอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี'  
  (1)  ชื#อ ซึ# งตอ้งมีคาํวา่ “กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ” นาํหนา้ และมีคาํวา่ “ซึ# งจดทะเบียนแลว้” 
 ต่อทา้ย 

 (2) ที#ตั'งสํานกังาน 
  (3) วตัถุประสงค ์
  (4) วธีิรับสมาชิกและการสิ'นสมาชิกภาพ 
  (5) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัจาํนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั'งและแต่งตั'ง วาระการดาํรง 
ตาํแหน่งการพน้จากตาํแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
  (6) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัเงินสะสมของลูกจา้งและเงินสมทบของนายจา้งที#จะตอ้งจ่าย 
เขา้กองทุน 
  (7) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการคาํนวณผลประโยชน์ที#ลูกจา้งจะไดรั้บ 
  (8) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจา่ยเงินเมื#อลูกจา้ง 
สิ'นสมาชิกภาพ หรือเมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 

 (9) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการของกองทุน 
  (10) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการประชุมใหญ่ 
  (11) รายการอื#น ๆ ตามที#กาํหนดในกฎกระทรวง 
  การแกไ้ขหรือเพิ#มเติมขอ้บงัคบัของกองทุนใหค้ณะกรรมการกองทุนนาํไปจดทะเบียน 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที#มีมติใหแ้กไ้ข และยงัไมมี่ผลใชบ้งัคบัจนกวา่นายทะเบียนจะไดรั้บ 
จดทะเบียนแลว้ 

 มาตรา 10 ทุกครั' งที#มีการจ่ายคา่จา้ง ใหลู้กจา้งจา่ยเงินสะสมเขา้กองทุน โดยใหน้ายจา้ง 
หกัจากค่าจา้งและใหน้ายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามอตัราที#กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน  
แต่ขอ้บงัคบันั'นจะตอ้งกาํหนดใหห้กัคา่จา้งเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราไมต่ํ#ากวา่ร้อยละสาม 
แต่ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของคา่จา้ง และใหน้ายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามจาํนวนลูกจา้งในอตัรา 
ไม่ตํ#ากวา่อตัราเงินสะสมของลูกจา้งแต่ไมเ่กินร้อยละสิบหา้ของคา่จา้ง 
  ลูกจา้งและนายจา้งอาจตกลงกนัใหจ่้ายเงินสะสมและเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัรา 
ที#สูงกวา่อตัราที#กาํหนดในวรรคหนึ#งโดยอนุมติัรัฐมนตรีกไ็ด ้
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  ใหน้ายจา้งส่งเงินตามวรรคหนึ#งเขา้กองทุนภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที#มีการจ่าย 
คา่จา้งในกรณีที#นายจา้งส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเขา้กองทุนล่าชา้กวา่สามวนัทาํการ  
ใหน้ายจา้งจา่ยเงินเพิ#มใหแ้ก่กองทุนในระหวา่งเวลาที#ส่งล่าชา้ในอตัราร้อยละหา้ต่อเดือน 
ของจาํนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที#ส่งล่าชา้นั'น 

 มาตรา 11 ใหก้องทุนมีคณะกรรมการกองทุนประกอบดว้ยผูแ้ทนซึ# งลูกจา้งเลือกตั'ง 
และผูแ้ทนซึ#งนายจา้งแต่งตั'ง มีหนา้ที#ควบคุมดูแลกิจการทั#วไปของกองทุน และใหมี้อาํนาจแต่งตั'ง 
ผูจ้ดัการกองทุนและเป็นผูแ้ทนของกองทุนในกิจการที#เกี#ยวกบับุคคลภายนอก เพื#อการนี'คณะกรรมการ 
กองทุนจะมอบหมายเป็นหนงัสือใหก้รรมการคนหนึ#งหรือหลายคนทาํการแทนกไ็ด ้
  การแต่งตั'งผูจ้ดัการกองทุนหรือการเปลี#ยนกรรมการ ใหค้ณะกรรมการกองทุนนาํไป 
จดทะเบียนภายในสิบสี#วนันบัแต่วนัแต่งตั'งผูจ้ดัการกองทุนหรือเปลี#ยนกรรมการ 
 

หมวด 2 

การจัดการกองทนุ 

 

 
  มาตรา 12  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ที#กาํกบัและดูแลโดยทั#วไปซึ# งการจดัการกองทุน 
เพื#อประโยชน์ในการนี'จะสั#งให้ผูจ้ดัการกองทุนชี'แจงขอ้เทจ็จริงทาํรายงานเกี#ยวกบัการจดัการกองทุน 
และมีอาํนาจสั#งให้นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที#สอบสวนขอ้เทจ็จริงเกี#ยวกบัการจดัการ 
กองทุนได ้

 ในกรณีที#รัฐมนตรีเห็นวา่ผูจ้ดัการกองทุนใดจดัการกองทุนในลกัษณะที#อาจเป็นเหตุ 
ใหเ้สียหายแก่กองทุน รัฐมนตรีมีอาํนาจสั#งใหผู้จ้ดัการกองทุนแกไ้ขหรือระงบัการกระทาํนั'น 
หรือสั#งถอดถอนผูจ้ดัการกองทุนได ้

 เพื#อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามวรรคหนึ#งและวรรคสอง รัฐมนตรีอาจมอบหมายให ้
ธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิบติัหนา้ที#แทน และจะมอบหมายให้แต่งตั'งพนกังานธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยเป็นพนกังานเจา้หนา้ที#เพื#อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี'กไ็ด ้

  มาตรา 13 การจดัการกองทุนจะตอ้งดาํเนินการโดยบุคคลอื#นซึ# งมิใช่นายจา้ง และตอ้งมี 
คุณสมบติัตามที#กาํหนดในกฎกระทรวง และไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี 

  มาตรา 14 การจดัการและคา่ใชจ่้ายในการจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื#อนไขที#กาํหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา 15 ใหน้ายจา้งแยกบญัชี และเอกสารเกี#ยวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอื#น 
ของตนออกจากบญัชีและเอกสารเกี#ยวกบัการเงินหรือทรัพยสิ์นอื#นของกองทุนโดยเด็ดขาด 

  มาตรา 16 ใหผู้จ้ดัการกองทุนจดัทาํรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจา้ง 
เงินสมทบของนายจา้งพร้อมทั'งผลประโยชน์ที#ลูกจา้งแต่ละคนจะไดรั้บ และแจง้ใหลู้กจา้งดงักล่าว 
ทราบอยา่งนอ้ยปีละสองครั' ง 

 มาตรา 17 นายทะเบียนจะกาํหนดใหผู้จ้ดัการกองทุนยื#นรายงานหรือแสดงเอกสารใด 
ตามระยะเวลาหรือเป็นครั' งคราวตามที#กาํหนดกไ็ด ้และจะใหผู้จ้ดัการกองทุนทาํคาํชี'แจงเพื#ออธิบาย 
หรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั'นดว้ยกไ็ด ้

 รายงานและเอกสารที#ยื#นหรือแสดงหรือคาํชี'แจงเพื#ออธิบายหรือขยายความตาม 
วรรคหนึ#งผูจ้ดัการกองทุนตอ้งทาํใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 

 มาตรา 18 ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัทาํบญัชีและแสดงฐานะการเงินของกองทุน 
ตามแบบที#นายทะเบียนกาํหนด และตอ้งเกบ็รักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็นความ 
ถูกตอ้งแห่งบญัชีนั'นไวด้ว้ย 
  ใหผู้จ้ดัการกองทุนรายงานฐานะการเงินของกองทุนต่อรัฐมนตรีตามหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการและเงื#อนไขที#กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 19 ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งจดัใหมี้การสอบบญัชีทุกปี และตอ้งเสนองบดุล 
พร้อมดว้ยรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่อที#ประชุมใหญ่ภายในหนึ#งร้อยยี#สิบวนันบัแต่ 
วนัสิ'นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 
  เมื#อที#ประชุมใหญ่รับรองงบดุลแลว้ ใหส่้งสาํเนาหนึ#งชุดใหแ้ก่นายทะเบียนภายใน 
สามสิบวนันบัแต่วนัที#ที#ประชุมใหญ่รับรอง และตอ้งแสดงไวที้#สาํนกังานกองทุนเพื#อให้ลูกจา้ง 
ตรวจดูไดด้ว้ย 

 มาตรา 20 ผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนก่อนครบกาํหนดสัญญา  
เมื#อ 

 (1) รัฐมนตรีสั#งถอดถอนตามมาตรา 12 วรรคสอง 
  (2) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 13 
  (3) กองทุนหรือผูจ้ดัการกองทุนบอกเลิกสัญญาหรือ 
  (4) กองทุนเลิกตามมาตรา 25 
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 มาตรา 21 ในกรณีที#ผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนใหผู้จ้ดัการกองทุน 
ส่งมอบเงินหรือทรัพยสิ์นอื#นของกองทุนพร้อมทั'งบญัชี และเอกสารที#เกี#ยวขอ้งแก่คณะกรรมการ 
กองทุนภายในเจด็วนันบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง 
  เวน้แต่กรณีผูจ้ดัการกองทุนพน้จากการเป็นผูจ้ดัการกองทุนตามมาตรา 20(4) ให ้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั'งผูจ้ดัการกองทุนใหม่ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัผูจ้ดัการกองทุนเดิม 
พน้จากตาํแหน่งและใหแ้จง้การแต่งตั'งผูจ้ดัการกองทุนใหมแ่ก่นายทะเบียนภายในสิบสี#วนั นบัแต่ 
วนัแต่งตั'ง 

 มาตรา 22 ลูกจา้งและนายจา้งจะขอตรวจดูบญัชีและเอกสารของกองทุน  
ณ ส◌าํนกังานกองทุนไดใ้นเวลาเปิดทาํการ 
 

หมวด 3 

การจ่ายเงินจากกองทนุและการเลกิกองทุน 

 

 
  มาตรา 23 เมื#อลูกจา้งสิ'นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื#นซึ#งมิใช่กองทุนเลิก ผูจ้ดัการกองทุน 
ตอ้งจ่ายเงินจากกองทุนใหแ้ก่ลูกจา้งตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที#กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน  
โดยใหจ่้ายรวมทั'งหมดครั' งเดียว ภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแต่วนัสิ'นสมาชิกภาพ 
  ในกรณีสิ'นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถา้ลูกจา้งมิไดก้าํหนดบุคคลผูจ้ะพึงไดรั้บ 
เงินจากกองทุนไวโ้ดยพินยักรรมหรือทาํเป็นหนงัสือมอบไวแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนหรือไดก้าํหนดไวแ้ต่ 
บุคคลผูน้ั'นตายก่อนใหจ่้ายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ#งใหแ้ก่บุคคลตามหลกัเกณฑด์งันี'  

 (1) บุตรใหไ้ดรั้บสองส่วน แต่ถา้ผูต้ายมีบุตรตั'งแต่สามคนขึ'นไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
  (2) สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหนึ#งส่วน 
  (3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที#มีชีวติอยูใ่หไ้ดรั้บหนึ#งส่วน 
  ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลดงักล่าวใน (1) (2) หรือ (3) หรือมีแต่ไดต้ายไปก่อน ใหแ้บ่งเงินที# 
บุคคลนั'นมีสิทธิจะไดรั้บใหแ้ก่บุคคลที#ยงัมีชีวติอยูต่ามส่วนที#กาํหนดในวรรคสอง 
  ถา้ผูต้ายไม่มีบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไม่มีทายาทตาม 
กฎหมายแลว้ใหเ้งินดงักล่าวตกเป็นของกองทุนเพื#อจดัการตามที#กาํหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน 

 มาตรา 24 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 23 สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกนัได ้
และไมอ่ยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 



 7

 มาตรา 25 กองทุนยอ่มเลิก เมื#อ 
  (1) นายจา้งเลิกกิจการ 
  (2) ที#ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 
  (3) มีกรณีที#ขอ้บงัคบัของกองทุนกาํหนดใหเ้ลิก หรือ 
  (4) รัฐมนตรีสั#งใหเ้ลิกกองทุนตามมาตรา 27 
  ในกรณีที#กองทุนจดัตั'งขึ'นโดยมีนายจา้งมากกวา่หนึ#งราย การที#นายจา้งบางรายเลิก 
กิจการหรือถอนตวัจากกองทุนไมเ่ป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งเลิก เวน้แต่ขอ้บงัคบัของกองทุนกาํหนดใหเ้ลิก 

 เมื#อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ'น ใหค้ณะกรรมการกองทุนแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบ 
ภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที#นายจา้งบางรายเลิกกิจการหรือถอนตวั และจดัใหมี้การชาํระบญัชีกองทุน 
เฉพาะส่วนทรัพยสิ์นของนายจา้งและลูกจา้งของนายจา้งนั'นตามวธีิการที#กาํหนดในขอ้บงัคบัของ 
กองทุนเมื#อไดช้าํระบญัชีแลว้ใหแ้จง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัเสร็จการชาํระบญัชี 

 มาตรา 26 เมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25(1)(2) หรือ (3) ใหค้ณะกรรมการกองทุน 
แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที#กองทุนเลิก และใหค้ณะกรรมการกองทุน 
จดัใหมี้การชาํระบญัชีภายในสามสิบวนัและใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ#งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัที# 
กองทุนเลิก  เวน้แต่กรณีจาํเป็นรัฐมนตรีจะอนุมติัใหข้ยายเวลาออกไปไดต้ามที#เห็นสมควร 

 มาตรา 27 รัฐมนตรีมีอาํนาจสั#งใหเ้ลิกกองทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี'  
  (1) มีพฤติการณ์ที#ทาํใหเ้ห็นวา่ การดาํเนินงานของกองทุนขดัต่อวตัถุประสงคห์รือ 
ขดัต่อกฎหมาย 

 (2) มีพฤติการณ์ที#ทาํใหเ้ห็นวา่กิจการของกองทุนไม่อาจดาํเนินต่อไปไดไ้มว่า่ 
เพราะเหตุใด 

 คาํสั#งของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที#สุด และใหน้ายทะเบียนแจง้คาํสั#งเป็นหนงัสือใหก้องทุน 
ทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัที#รัฐมนตรีสั#ง 
  เมื#อรัฐมนตรีสั#งใหเ้ลิกกองทุนตามวรรคหนึ#งแลว้ ใหมี้การชาํระบญัชีและใหรั้ฐมนตรี 
แต่งตั'งผูช้าํระบญัชี 

 มาตรา 28 เมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ใหน้ายทะเบียนประกาศการเลิกกองทุน 
ในราชกิจจานุเบกษาและปิดประกาศไวที้#สาํนกังานของกองทุนหรือที#ทาํการของนายทะเบียน 

 มาตรา 29 การชาํระบญัชีกองทุนใหน้าํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชยว์า่ดว้ยการชาํระบญัชีหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ส่วนจาํกดั และบริษทัจาํกดั 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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  ในระหวา่งการชาํระบญัชี ถา้ผูช้าํระบญัชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งบางส่วน 
ก่อนกไ็ด ้ และเมื#อไดช้าํระบญัชีแลว้ ใหจ้า่ยเงินทั'งหมดที#คา้งชาํระแก่ลูกจา้งใหเ้สร็จภายในเวลา 
ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัเสร็จการชาํระบญัชี ถา้มีเงินเหลืออยูใ่หจ้ดัการตามที#กาํหนดในขอ้บงัคบั 
ของกองทุน 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่ตอบแทนในการชาํระบญัชี ใหจ้า่ยจากทรัพยสิ์นของกองทุน 
 

หมวด 4 

พนักงานเจ้าหน้าที  

 

 
  มาตรา 30 เพื#อประโยชน์ในการตรวจสอบการจดัการกองทุนใหน้ายทะเบียน 
และพนกังานเจา้หนา้ที#มีอาํนาจดงัต่อไปนี'  
  (1) เขา้ไปในสาํนกังานของกองทุนหรือของผูจ้ดัการกองทุนเพื#อตรวจสอบกิจการ 
สินทรัพยแ์ละหนี' สินของกองทุนในเวลาทาํงานปกติ 
  (2) สั#งใหก้รรมการ ผูจ้ดัการกองทุน หรือเจา้หนา้ที#ของกองทุนซึ# งมีหนา้ที#เกี#ยวขอ้ กบั 
การจดัการกองทุนส่งหรือแสดงบญัชีเอกสารหรือหลกัฐานอื#นของกองทุน 
  (3) เรียกบุคคลดงักล่าวใน (2) มาเพื#อสอบถามหรือแสดงขอ้เทจ็จริงเกี#ยวกบัการจดัการ 
กองทุน 

 มาตรา 31 ในการปฏิบติัหนา้ที# นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที#ตอ้งแสดง 
บตัรประจาํตวัแก่บุคคลที#เกี#ยวขอ้ง 
  บตัรประจาํตวันายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที# ใหเ้ป็นไปตามแบบที#กาํหนดใน 
กฎกระทรวง 

หมวด 5 

บทกาํหนดโทษ 

 

 

  มาตรา 32 กองทุนใดไมใ่ชชื้#อซึ# งมีอกัษรไทยวา่ “กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ” นาํหนา้และ  
“ซึ# งจดทะเบียนแลว้” ต่อทา้ย หรือใชชื้#อเป็นตวัอกัษรต่างประเทศแต่ไม่ใชค้าํซึ# งมีความหมายดงักล่าว 
ในดวงตรา ป้ายชื#อ จดหมาย ใบแจง้ความหรือเอกสารอยา่งอื#นเกี#ยวกบัธุรกิจของกองทุนตอ้งระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหา้พนับาท 
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 มาตรา 33 ผูใ้ดใชชื้#อซึ#งมีอกัษรไทยประกอบวา่ “กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ” นาํหนา้และ 
“ซึ# งจดทะเลียนแลว้” ต่อทา้ย หรือใชชื้#อเป็นอกัษรต่างประเทศซึ# งมีความหมายดงักล่าวในดวงตรา  
ป้ายชื#อจดหมาย ใบแจง้ความหรือเอกสารอยา่งอื#นเกี#ยวกบัธุรกิจโดยมิไดเ้ป็นกองทุนตามพระราช 
บญัญติันี'ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้พนับาทและปรับอีกไมเ่กินวนัละหา้ร้อยบาท จนกวา่จะไดเ้ลิกใช ้

 มาตรา 34 คณะกรรมการกองทุนใดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 13 
มาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 25 วรรคสาม หรือมาตรา 26 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ#งหมื#นบาท 

 มาตรา 35 ผูจ้ดัการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามคาํสั#งของรัฐมนตรีตามมาตรา 12 
หรือไมป่ฏิบติัตามกฎกระทรวงซึ#งออกตามมาตรา 14 หรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 23 ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไมเ่กินหา้หมื#นบาท 

  มาตรา 36 ผูใ้ดจดัการกองทุนโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 13 
ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ#งแสนบาท 

 มาตรา 37 นายจา้งผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 15 ต◌้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื#นบาท 

 มาตรา 38 ผูจ้ดัการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือ 
มาตรา 19 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ#งหมื#นบาท 

 มาตรา 39 ผูจ้ดัการกองทุนใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 21 วรรคหนึ#งต◌้องระวางโทษ 
ปรับไมเ่กินหา้หมื#นบาท และปรับอีกวนัละหนึ#งพนับาท จนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา 40 ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามคาํสั#งของนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ท◌◌่ีขดัขวาง 
หรือไมใ่ห◌้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที#ซึ# งปฏิบติัหนา้ที#ตามมาตรา 30  
ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้พนับาท 

 มาตรา 41 ในกรณีที#คณะกรรมการกองทุนกระทาํความผดิตามมาตรา 34 
ใหถื้อวา่กรรมการทุกคนเป็นผูก้ระทาํความผดิ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นเป็นใจกบั 
กรรมการคนอื#นหรือไดจ้ดัการตามสมควรเพื#อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดินั'นแลว้ 

  มาตรา 42 ความผดิตามพระราชบญัญติันี'  คณะกรรมการซึ# งรัฐมนตรีแต่งตั'ง 
มีอาํนาจเปรียบเทียบไดต้ามมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  คณะกรรมการซึ#งรัฐมนตรีแต่งตั'งตามวรรคหนึ#ง ใหมี้จาํนวนสามคน ซึ# งคนหนึ#ง 
ตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
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 เมื#อคณะกรรมการไดท้าํการเปรียบเทียบคดีใด และผูต้อ้งหาไดช้าํระคา่ปรับตาม 
คาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที#คณะกรรมการกาํหนดแลว้ ใหค้ดีนั'นเป็นอนัเลิกกนั 

 มาตรา 43 ความผดิตามพระราชบญัญติันี'  ถา้มิไดฟ้้องต่อศาลหรือมิไดส่้งเรื#อง 
ใหค้ณะกรรมการทาํการเปรียบเทียบตามมาตรา 42 ภายในหนึ#งปีนบัแต่วนัที#นายทะเบียนหรือพนกังาน 
เจา้หนา้ที#ตรวจพบการกระทาํความผดิหรือภายในหา้ปีนบัแต่วนัที#กระทาํความผดิเป็นอนัขาดอายคุวาม 

                    
 

 ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       (พลเอก ป. ติณสูลานนท)์ 

           นายกรัฐมนตรี 
 
 

  
 


