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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติกองทุนสํ ารองเลีย งชีพ พ.ศ. 2530
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ

วันที* 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
เป็ นปี ที* xxx ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที#เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี'ยงชีพ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข' ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี'
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน' ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี'ยงชีพ พ.ศ. 2530"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน' ีให้ใช้บงั คับตั'งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน' ี
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสํารองเลี'ยงชีพซึ# งลูกจ้างและนายจ้างร่ วมกันจัดตั'ง
ขึ'นและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน' ี ประกอบด้วยเงินที#ลูกจ้างจ่ายสะสม เงินที#นายจ้างจ่าย
สมทบรวมทั'งเงินหรื อทรัพย์สินอื#นที#มีผอู ้ ุทิศให้และผลประโยชน์จากเงิน หรื อทรัพย์สินดังกล่าว
เพื#อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี ที#ลูกจ้างตายหรื อออกจากงาน หรื อลาออกจากกองทุน
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที#นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็ นค่าตอบแทนการทํางาน
ทั'งนี' ไม่วา่ จะกําหนด คํานวณ หรื อจ่ายเป็ นการตอบแทนโดยวิธีใด และไม่วา่ จะเรี ยกชื#ออย่างใด
แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรื อเงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื#นที#นายจ้างหักไว้
หรื อจ่ายเพิม# เติมให้แก่ลูกจ้างเพื#อประโยชน์ในการทํางาน
“นายจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ # ึ งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้าง ไม่วา่ จะเป็ น
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล และไม่วา่ การตกลงนั'นจะมีสัญญาเป็ นหนังสื อหรื อไม่
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“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ # ึงตกลงทํางานให้แก่นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ไม่วา่ จะมี
สัญญาเป็ นหนังสื อหรื อไม่
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผูซ้ # ึงรัฐมนตรี แต่งตั'งให้เป็ นนายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี'ยงชีพ
“พนักงานเจ้าหน้าที#” หมายความว่า ผูซ้ # ึ งรัฐมนตรี แต่งตั'งให้ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน' ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน' ี
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน' ีและ
ให้มีอาํ นาจแต่งตั'งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที# กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื#น
เพื#อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน' ี
กฎกระทรวงนั'น เมื#อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
การจัดตัง

มาตรา 5 กองทุนจะมีข' ึนได้กแ็ ต่โดยที#ลูกจ้าง และนายจ้างตกลงกันจัดตั'งขึ'น
โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสม และนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที#กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนนั'น
กองทุนต้องมีวตั ถุประสงค์เพื#อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี ที#ลูกจ้างตายหรื อ
ออกจากงานหรื อลาออกจากกองทุน
มาตรา 6 เมื#อลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั'งกองทุนขึ'นตามมาตรา 5 แล้ว
ให้ยนื# คําขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที#กาํ หนดในกฎกระทรวง
เงินทุนสํารองเลี'ยงชีพลูกจ้างที#ได้จดั ตั'งขึ'นก่อนวันที#พระราชบัญญัติน' ีใช้บงั คับ
ถ้าประสงค์จะให้เป็ นกองทุนตามพระราชบัญญัติน' ี ให้ดาํ เนินการตามวรรคหนึ#ง
มาตรา 7 กองทุนที#ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็ นนิติบุคคล
มาตรา 8 ในการขอจดทะเบียนกองทุนถ้าได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามที#บญั ญัติ
ไว้ในมาตรา 6 และมีขอ้ บังคับถูกต้องตามมาตรา 9 และข้อบังคับนั'นไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของกองทุน ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้ และให้ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ให้แก่กองทุนนั'น
ให้นายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 9 ข้อบังคับของกองทุนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี'
(1) ชื#อ ซึ# งต้องมีคาํ ว่า “กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ” นําหน้า และมีคาํ ว่า “ซึ# งจดทะเบียนแล้ว”
ต่อท้าย
(2) ที#ต'งั สํานักงาน
(3) วัตถุประสงค์
(4) วิธีรับสมาชิกและการสิ' นสมาชิกภาพ
(5) ข้อกําหนดเกี#ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั'งและแต่งตั'ง วาระการดํารง
ตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(6) ข้อกําหนดเกี#ยวกับเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างที#จะต้องจ่าย
เข้ากองทุน
(7) ข้อกําหนดเกี#ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณผลประโยชน์ที#ลูกจ้างจะได้รับ
(8) ข้อกําหนดเกี#ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื#อลูกจ้าง
สิ' นสมาชิกภาพ หรื อเมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25
(9) ข้อกําหนดเกี#ยวกับค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจการของกองทุน
(10) ข้อกําหนดเกี#ยวกับการประชุมใหญ่
(11) รายการอื#น ๆ ตามที#กาํ หนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขหรื อเพิม# เติมข้อบังคับของกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที#มีมติให้แก้ไข และยังไม่มีผลใช้บงั คับจนกว่านายทะเบียนจะได้รับ
จดทะเบียนแล้ว
มาตรา 10 ทุกครั'งที#มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้นายจ้าง
หักจากค่าจ้างและให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที#กาํ หนดในข้อบังคับของกองทุน
แต่ขอ้ บังคับนั'นจะต้องกําหนดให้หกั ค่าจ้างเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต#าํ กว่าร้อยละสาม
แต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามจํานวนลูกจ้างในอัตรา
ไม่ต#าํ กว่าอัตราเงินสะสมของลูกจ้างแต่ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของค่าจ้าง
ลูกจ้างและนายจ้างอาจตกลงกันให้จา่ ยเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตรา
ที#สูงกว่าอัตราที#กาํ หนดในวรรคหนึ#งโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี กไ็ ด้
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ให้นายจ้างส่ งเงินตามวรรคหนึ#งเข้ากองทุนภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที#มีการจ่าย
ค่าจ้างในกรณี ที#นายจ้างส่ งเงินสะสมหรื อเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันทําการ
ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิม# ให้แก่กองทุนในระหว่างเวลาที#ส่งล่าช้าในอัตราร้อยละห้าต่อเดือน
ของจํานวนเงินสะสมหรื อเงินสมทบที#ส่งล่าช้านั'น
มาตรา 11 ให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผูแ้ ทนซึ# งลูกจ้างเลือกตั'ง
และผูแ้ ทนซึ# งนายจ้างแต่งตั'ง มีหน้าที#ควบคุมดูแลกิจการทัว# ไปของกองทุน และให้มีอาํ นาจแต่งตั'ง
ผูจ้ ดั การกองทุนและเป็ นผูแ้ ทนของกองทุนในกิจการที#เกี#ยวกับบุคคลภายนอก เพื#อการนี'คณะกรรมการ
กองทุนจะมอบหมายเป็ นหนังสื อให้กรรมการคนหนึ#งหรื อหลายคนทําการแทนก็ได้
การแต่งตั'งผูจ้ ดั การกองทุนหรื อการเปลี#ยนกรรมการ ให้คณะกรรมการกองทุนนําไป
จดทะเบียนภายในสิ บสี# วนั นับแต่วนั แต่งตั'งผูจ้ ดั การกองทุนหรื อเปลี#ยนกรรมการ
หมวด 2
การจัดการกองทุน

มาตรา 12 ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจหน้าที#กาํ กับและดูแลโดยทัว# ไปซึ# งการจัดการกองทุน
เพื#อประโยชน์ในการนี'จะสัง# ให้ผจู ้ ดั การกองทุนชี'แจงข้อเท็จจริ งทํารายงานเกี#ยวกับการจัดการกองทุน
และมีอาํ นาจสัง# ให้นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที#สอบสวนข้อเท็จจริ งเกี#ยวกับการจัดการ
กองทุนได้
ในกรณี ที#รัฐมนตรี เห็นว่าผูจ้ ดั การกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที#อาจเป็ นเหตุ
ให้เสี ยหายแก่กองทุน รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง# ให้ผจู ้ ดั การกองทุนแก้ไขหรื อระงับการกระทํานั'น
หรื อสัง# ถอดถอนผูจ้ ดั การกองทุนได้
เพื#อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามวรรคหนึ#งและวรรคสอง รัฐมนตรี อาจมอบหมายให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิบตั ิหน้าที#แทน และจะมอบหมายให้แต่งตั'งพนักงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที#เพื#อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน' ีกไ็ ด้
มาตรา 13 การจัดการกองทุนจะต้องดําเนินการโดยบุคคลอื#นซึ# งมิใช่นายจ้าง และต้องมี
คุณสมบัติตามที#กาํ หนดในกฎกระทรวง และได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา 14 การจัดการและค่าใช้จา่ ยในการจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื#อนไขที#กาํ หนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 15 ให้นายจ้างแยกบัญชี และเอกสารเกี#ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินอื#น
ของตนออกจากบัญชีและเอกสารเกี#ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินอื#นของกองทุนโดยเด็ดขาด
มาตรา 16 ให้ผจู ้ ดั การกองทุนจัดทํารายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจ้าง
เงินสมทบของนายจ้างพร้อมทั'งผลประโยชน์ที#ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งให้ลูกจ้างดังกล่าว
ทราบอย่างน้อยปี ละสองครั'ง
มาตรา 17 นายทะเบียนจะกําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทุนยืน# รายงานหรื อแสดงเอกสารใด
ตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั'งคราวตามที#กาํ หนดก็ได้ และจะให้ผจู้ ดั การกองทุนทําคําชี'แจงเพื#ออธิ บาย
หรื อขยายความแห่งรายงานหรื อเอกสารนั'นด้วยก็ได้
รายงานและเอกสารที#ยนื# หรื อแสดงหรื อคําชี'แจงเพื#ออธิบายหรื อขยายความตาม
วรรคหนึ#งผูจ้ ดั การกองทุนต้องทําให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง
มาตรา 18 ผูจ้ ดั การกองทุนต้องจัดทําบัญชีและแสดงฐานะการเงินของกองทุน
ตามแบบที#นายทะเบียนกําหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความ
ถูกต้องแห่งบัญชีน' นั ไว้ดว้ ย
ให้ผจู ้ ดั การกองทุนรายงานฐานะการเงินของกองทุนต่อรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื#อนไขที#กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ผูจ้ ดั การกองทุนต้องจัดให้มีการสอบบัญชีทุกปี และต้องเสนองบดุล
พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีตอ่ ที#ประชุมใหญ่ภายในหนึ#งร้อยยีส# ิ บวันนับแต่
วันสิ' นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
เมื#อที#ประชุมใหญ่รับรองงบดุลแล้ว ให้ส่งสําเนาหนึ#งชุดให้แก่นายทะเบียนภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที#ที#ประชุมใหญ่รับรอง และต้องแสดงไว้ที#สาํ นักงานกองทุนเพื#อให้ลูกจ้าง
ตรวจดูได้ดว้ ย
มาตรา 20 ผูจ้ ดั การกองทุนพ้นจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนก่อนครบกําหนดสัญญา
เมื#อ
(1) รัฐมนตรี สง#ั ถอดถอนตามมาตรา 12 วรรคสอง
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13
(3) กองทุนหรื อผูจ้ ดั การกองทุนบอกเลิกสัญญาหรื อ
(4) กองทุนเลิกตามมาตรา 25
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มาตรา 21 ในกรณี ที#ผจู้ ดั การกองทุนพ้นจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนให้ผจู ้ ดั การกองทุน
ส่ งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื#นของกองทุนพร้อมทั'งบัญชี และเอกสารที#เกี#ยวข้องแก่คณะกรรมการ
กองทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง
เว้นแต่กรณี ผจู้ ดั การกองทุนพ้นจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตามมาตรา 20(4) ให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั'งผูจ้ ดั การกองทุนใหม่ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ผูจ้ ดั การกองทุนเดิม
พ้นจากตําแหน่งและให้แจ้งการแต่งตั'งผูจ้ ดั การกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนภายในสิ บสี# วนั นับแต่
วันแต่งตั'ง
มาตรา 22 ลูกจ้างและนายจ้างจะขอตรวจดูบญั ชีและเอกสารของกองทุน
ณ ส◌าํ นักงานกองทุนได้ในเวลาเปิ ดทําการ
หมวด 3
การจ่ ายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน

มาตรา 23 เมื#อลูกจ้างสิ' นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื#นซึ# งมิใช่กองทุนเลิก ผูจ้ ดั การกองทุน
ต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที#กาํ หนดในข้อบังคับของกองทุน
โดยให้จา่ ยรวมทั'งหมดครั'งเดียว ภายในเวลาไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั สิ' นสมาชิกภาพ
ในกรณี สิ'นสมาชิกภาพเพราะถึงแก่ความตาย ถ้าลูกจ้างมิได้กาํ หนดบุคคลผูจ้ ะพึงได้รับ
เงินจากกองทุนไว้โดยพินยั กรรมหรื อทําเป็ นหนังสื อมอบไว้แก่ผจู ้ ดั การกองทุนหรื อได้กาํ หนดไว้แต่
บุคคลผูน้ ' นั ตายก่อนให้จ่ายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ#งให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ดงั นี'
(1) บุตรให้ได้รับสองส่ วน แต่ถา้ ผูต้ ายมีบุตรตั'งแต่สามคนขึ'นไปให้ได้รับสามส่ วน
(2) สามีหรื อภริ ยาให้ได้รับหนึ#งส่ วน
(3) บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดาที#มีชีวติ อยูใ่ ห้ได้รับหนึ#งส่ วน
ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (1) (2) หรื อ (3) หรื อมีแต่ได้ตายไปก่อน ให้แบ่งเงินที#
บุคคลนั'นมีสิทธิ จะได้รับให้แก่บุคคลที#ยงั มีชีวติ อยูต่ ามส่ วนที#กาํ หนดในวรรคสอง
ถ้าผูต้ ายไม่มีบุคคลผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรื อไม่มีทายาทตาม
กฎหมายแล้วให้เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุนเพื#อจัดการตามที#กาํ หนดในข้อบังคับของกองทุน
มาตรา 24 ภายใต้บงั คับมาตรา 23 สิ ทธิ เรี ยกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้
และไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี
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มาตรา 25 กองทุนย่อมเลิก เมื#อ
(1) นายจ้างเลิกกิจการ
(2) ที#ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
(3) มีกรณี ที#ขอ้ บังคับของกองทุนกําหนดให้เลิก หรื อ
(4) รัฐมนตรี สง#ั ให้เลิกกองทุนตามมาตรา 27
ในกรณี ที#กองทุนจัดตั'งขึ'นโดยมีนายจ้างมากกว่าหนึ#งราย การที#นายจ้างบางรายเลิก
กิจการหรื อถอนตัวจากกองทุนไม่เป็ นเหตุให้กองทุนต้องเลิก เว้นแต่ขอ้ บังคับของกองทุนกําหนดให้เลิก
เมื#อมีกรณี ตามวรรคสองเกิดขึ'น ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที#นายจ้างบางรายเลิกกิจการหรื อถอนตัว และจัดให้มีการชําระบัญชีกองทุน
เฉพาะส่ วนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างของนายจ้างนั'นตามวิธีการที#กาํ หนดในข้อบังคับของ
กองทุนเมื#อได้ชาํ ระบัญชีแล้วให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั เสร็ จการชําระบัญชี
มาตรา 26 เมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25(1)(2) หรื อ (3) ให้คณะกรรมการกองทุน
แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที#กองทุนเลิก และให้คณะกรรมการกองทุน
จัดให้มีการชําระบัญชีภายในสามสิ บวันและให้แล้วเสร็ จภายในหนึ#งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ที#
กองทุนเลิก เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นรัฐมนตรี จะอนุมตั ิให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที#เห็นสมควร
มาตรา 27 รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง# ให้เลิกกองทุนได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี'
(1) มีพฤติการณ์ที#ทาํ ให้เห็นว่า การดําเนินงานของกองทุนขัดต่อวัตถุประสงค์หรื อ
ขัดต่อกฎหมาย
(2) มีพฤติการณ์ที#ทาํ ให้เห็นว่ากิจการของกองทุนไม่อาจดําเนินต่อไปได้ไม่วา่
เพราะเหตุใด
คําสัง# ของรัฐมนตรี ให้เป็ นที#สุด และให้นายทะเบียนแจ้งคําสัง# เป็ นหนังสื อให้กองทุน
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที#รัฐมนตรี สง#ั
เมื#อรัฐมนตรี สง#ั ให้เลิกกองทุนตามวรรคหนึ#งแล้ว ให้มีการชําระบัญชีและให้รัฐมนตรี
แต่งตั'งผูช้ าํ ระบัญชี
มาตรา 28 เมื#อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ให้นายทะเบียนประกาศการเลิกกองทุน
ในราชกิจจานุเบกษาและปิ ดประกาศไว้ที#สาํ นักงานของกองทุนหรื อที#ทาํ การของนายทะเบียน
มาตรา 29 การชําระบัญชีกองทุนให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์วา่ ด้วยการชําระบัญชีหา้ งหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด และบริ ษทั จํากัด
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ในระหว่างการชําระบัญชี ถ้าผูช้ าํ ระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างบางส่ วน
ก่อนก็ได้ และเมื#อได้ชาํ ระบัญชีแล้ว ให้จา่ ยเงินทั'งหมดที#คา้ งชําระแก่ลูกจ้างให้เสร็ จภายในเวลา
ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั เสร็ จการชําระบัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยูใ่ ห้จดั การตามที#กาํ หนดในข้อบังคับ
ของกองทุน
ค่าใช้จา่ ยและค่าตอบแทนในการชําระบัญชี ให้จา่ ยจากทรัพย์สินของกองทุน
หมวด 4
พนักงานเจ้ าหน้ าที

มาตรา 30 เพื#อประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดการกองทุนให้นายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าที#มีอาํ นาจดังต่อไปนี'
(1) เข้าไปในสํานักงานของกองทุนหรื อของผูจ้ ดั การกองทุนเพื#อตรวจสอบกิจการ
สิ นทรัพย์และหนี'สินของกองทุนในเวลาทํางานปกติ
(2) สัง# ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อเจ้าหน้าที#ของกองทุนซึ# งมีหน้าที#เกี#ยวข้อ กับ
การจัดการกองทุนส่ งหรื อแสดงบัญชีเอกสารหรื อหลักฐานอื#นของกองทุน
(3) เรี ยกบุคคลดังกล่าวใน (2) มาเพื#อสอบถามหรื อแสดงข้อเท็จจริ งเกี#ยวกับการจัดการ
กองทุน
มาตรา 31 ในการปฏิบตั ิหน้าที# นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที#ตอ้ งแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลที#เกี#ยวข้อง
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที# ให้เป็ นไปตามแบบที#กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

มาตรา 32 กองทุนใดไม่ใช้ชื#อซึ# งมีอกั ษรไทยว่า “กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ” นําหน้าและ
“ซึ# งจดทะเบียนแล้ว” ต่อท้าย หรื อใช้ชื#อเป็ นตัวอักษรต่างประเทศแต่ไม่ใช้คาํ ซึ# งมีความหมายดังกล่าว
ในดวงตรา ป้ ายชื#อ จดหมาย ใบแจ้งความหรื อเอกสารอย่างอื#นเกี#ยวกับธุรกิจของกองทุนต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
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มาตรา 33 ผูใ้ ดใช้ชื#อซึ#งมีอกั ษรไทยประกอบว่า “กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ” นําหน้าและ
“ซึ# งจดทะเลียนแล้ว” ต่อท้าย หรื อใช้ชื#อเป็ นอักษรต่างประเทศซึ# งมีความหมายดังกล่าวในดวงตรา
ป้ ายชื#อจดหมาย ใบแจ้งความหรื อเอกสารอย่างอื#นเกี#ยวกับธุ รกิจโดยมิได้เป็ นกองทุนตามพระราช
บัญญัติน' ีตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา 34 คณะกรรมการกองทุนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 13
มาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 25 วรรคสาม หรื อมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ#งหมื#นบาท
มาตรา 35 ผูจ้ ดั การกองทุนใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง# ของรัฐมนตรี ตามมาตรา 12
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงซึ#งออกตามมาตรา 14 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื#นบาท
มาตรา 36 ผูใ้ ดจัดการกองทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามมาตรา 13
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ#งแสนบาท
มาตรา 37 นายจ้างผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 15 ต◌้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื#นบาท
มาตรา 38 ผูจ้ ดั การกองทุนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 หรื อ
มาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ#งหมื#นบาท
มาตรา 39 ผูจ้ ดั การกองทุนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 21 วรรคหนึ#งต◌้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื#นบาท และปรับอีกวันละหนึ#งพันบาท จนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 40 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง# ของนายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าท◌◌ี ่ ขดั ขวาง
หรื อไม่ให◌้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที#ซ# ึ งปฏิบตั ิหน้าที#ตามมาตรา 30
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 41 ในกรณี ที#คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา 34
ให้ถือว่ากรรมการทุกคนเป็ นผูก้ ระทําความผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้รู้เห็นเป็ นใจกับ
กรรมการคนอื#นหรื อได้จดั การตามสมควรเพื#อป้ องกันมิให้เกิดความผิดนั'นแล้ว
มาตรา 42 ความผิดตามพระราชบัญญัติน' ี คณะกรรมการซึ# งรัฐมนตรี แต่งตั'ง
มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้ตามมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คณะกรรมการซึ# งรัฐมนตรี แต่งตั'งตามวรรคหนึ#ง ให้มีจาํ นวนสามคน ซึ# งคนหนึ#ง
ต้องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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เมื#อคณะกรรมการได้ทาํ การเปรี ยบเทียบคดีใด และผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระค่าปรับตาม
คําเปรี ยบเทียบภายในระยะเวลาที#คณะกรรมการกําหนดแล้ว ให้คดีน' นั เป็ นอันเลิกกัน
มาตรา 43 ความผิดตามพระราชบัญญัติน' ี ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรื อมิได้ส่งเรื# อง
ให้คณะกรรมการทําการเปรี ยบเทียบตามมาตรา 42 ภายในหนึ#งปี นับแต่วนั ที#นายทะเบียนหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที#ตรวจพบการกระทําความผิดหรื อภายในห้าปี นับแต่วนั ที#กระทําความผิดเป็ นอันขาดอายุความ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
(พลเอก ป. ติณสู ลานนท์)
นายกรัฐมนตรี

