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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
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เปนปที่ 42 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญํขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศในรจ. 114/254/23 วันลง รจ. 7 ธันวาคม 2530)
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"กองทุน" หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น และไดจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวยเงินที่ลูกจางจายสะสม เงินที่นายจางจายสมทบรวมทั้งเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหและผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่
ลูกจางตาย หรืออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
"คาจาง" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด
คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางใดแตไมรวมถึงคาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นที่นายจางหักไวหรือจายเพิ่มเติมใหแกลูกจางเพิ่มประโยชนในการ
ทํางาน
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล และไมวาการตกลงนั้นจะมีสัญญาเปนหนังสือหรือไม
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง ไมวาจะมีสัญญาเปนหนังสือ
หรือไม
"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน
และพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
การจัดตั้ง
มาตรา 5 กองทุนจะมีขึ้นไดก็แตโดยที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้นโดยลูกจางจายเงินสะสมและนายจาง
จายเงินสมทบตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับของกองทุนนั้น
กองทุนตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตายหรือออกจากงานหรือ
ลาออกจากกองทุน
มาตรา 6 เมื่อลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งกองทุนขึ้นตามมาตรา 5 แลวใหยื่นคําขอจดทะเบียนตอนาย
ทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะใหเปน
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 7 กองทุนที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล
มาตรา 8 ในการขอจดทะเบียนกองทุน ถาไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 และมีขอบังคับ
ถูกตองตามมาตรา 9 และขอบังคับนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือวัตถุประสงคของกองทุน ใหนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนไดและใหออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนใหแกกองทุนนั้น
ใหนายทะเบียนประกาศการจดทะเบียนกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ขอบังคับของกองทุนอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ ซึ่งตองมีคําวา "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" นําหนา และมีคําวา "ซึ่งจดทะเบียนแลว" ตอทาย
(2) ที่ตั้งสํานักงาน
(3) วัตถุประสงค
(4) วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ
(5) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้งและแตงตั้งวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจางและเงินสมทบของนายจางที่จะตองจายเขากองทุน
(7) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนที่ลูกจางจะไดรับ
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการจายเงินเมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพหรือเมื่อกองทุน
เลิกตามมาตรา 25
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุน
(10) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(11) รายการอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุนใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่มีมติใหแกไข และยังไมมีผลใชบังคับจนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนแลว

มาตรา 10 ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสมเขากองทุนโดยใหนายจางหักจากคาจางและให
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน แตของบังคับนั้นจะตองกําหนดให
หักคาจางเปนเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละสามแตไมเกินรอยละสิบหาของคาจาง และใหนายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนตามจํานวนลูกจางในอัตราไมต่ํากวาอัตราเงินสะสมของลูกจาง แตไมเกินรอยละสิบหา
ของคาจาง
ลูกจางและนายจางอาจตกลงกันใหจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่
กําหนดในวรรคหนึ่งโดยอนุมัติรัฐมนตรีก็ได
ใหนายจางสงเงินตามวรรคหนึ่งเขากองทุนภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีการจายคาจางในกรณีที่
นายจางสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาสามวันทําการ
ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในระหวางเวลาที่สงลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือนของจํานวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น
มาตรา 11 ใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยผูแทนซึ่งลูกจางเลือกตั้งและผูแทนซึ่งนายจางแตงตั้ง
มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและใหมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการกองทุนและเปนผูแทนของกองทุนใน
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกองทุนจะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทําการแทนก็ได
การแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือการเปลี่ยนกรรมการ ใหคณะกรรมการกองทุนนําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วันนับแตวันแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนกรรมการ
หมวด 2
การจัดการกองทุน
มาตรา 12 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุนเพื่อประโยชนในการนี้จะสั่ง
ใหผูจัดการกองทุนชี้แจงขอเท็จจริง ทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนและมีอํานาจสั่งใหนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุนได
ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาผูจัดการกองทุนใดจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเสียหายแก
กองทุน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผูจัดการกองทุนแกไขหรือระงับการกระทํานั้นหรือสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุน
ได
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีอาจมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยปฏิบัติหนาที่แทนและจะมอบหมายใหแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทยเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 13 การจัดการกองทุนจะตองดําเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใชนายจางและตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
มาตรา 14 การจัดการและคาใชจายในการจัดการกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา 15 ใหนายจางแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของตนออกจากบัญชีและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด
มาตรา 16 ใหผูจัดการกองทุนจัดทํารายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจาง เงินสมทบของนายจางพรอมทั้ง
ผลประโยชนที่ลูกจางแตละคนจะไดรับและแจงใหลูกจางดังกลาวทราบอยางนอยปละสองครั้ง
มาตรา 17 นายทะเบียนจะกําหนดใหผูจัดการกองทุนยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้ง
คราวตามที่กําหนดก็ไดและจะใหผูจัดการกองทุนทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสาร
นั้นดวยก็ได
รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความตามวรรคหนึ่ง ผูจัดการ
กองทุนตองทําใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง
มาตรา 18 ผูจัดการกองทุนตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และ
ตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย
ใหผูจัดการกองทุนรายงานฐานะการเงินของกองทุนตอรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ผูจัดการกองทุนตองจัดใหมีการสอบบัญชีทุกปและตองเสนองบดุลพรอมดวยรายงานการสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลแลว ใหสงสําเนาหนึ่งชุดใหแกนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญรับรอง และตองแสดงไวที่สํานักงานกองทุนเพื่อใหลูกจางตรวจดูไดดวย
มาตรา 20 ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนกอนครบกําหนดสัญญา เมื่อ
(1) รัฐมนตรีสั่งถอดถอนตามมาตรา 12 วรรคสอง
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13
(3) กองทุนหรือผูจัดการกองทุนบอกเลิกสัญญา หรือ
(4) กองทุนเลิกตามมาตรา 25
มาตรา 21 ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนใหผูจัดการกองทุนสงมอบเงินหรือทรัพยสิน
อื่นของกองทุนพรอมทั้งบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการกองทุนภายในเจ็ดวันนับแตวันพนจาก
ตําแหนง เวนแตกรณีผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนตามมาตรา 20 (4) ใหคณะกรรมการกองทุน
แตงตั้งผูจัดการกองทุนใหมภายสามสิบวันนับแตวันผูจัดการกองทุนเดิมพนจากตําแหนงและใหแจงการแตงตั้ง
ผูจัดการกองทุนใหมแกนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันแตงตั้ง
มาตรา 22 ลูกจางและนายจางจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ สํานักงานกองทุนไดในเวลาเปดทํา
การ
หมวด 3
การจายเงินจากกองทุนและการเลิกกองทุน

มาตรา 23 เมื่อลูกจางสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใชกองทุนเลิกผูจัดการกองทุนตองจายเงินจากกองทุน
ใหแกลูกจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนโดยใหจายรวมทั้งหมดครั้งเดียว ภายใน
เวลาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ
ในกรณีสิ้นสมาชิกภาพเพราะถึงแกความตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุน
ไวโดยพินัยกรรมหรือทําเปนหนังสือมอบไวแกผูจัดการกองทุนหรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตามกอนให
จายเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลตามหลักเกณฑดังนี้
(1) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ถาผูตายไมมีบุคคลดังกลาวใน (1) (2) หรือ (3) หรือมีแตไดตายไปกอนใหแบงเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะ
ไดรับใหแกบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนดในวรรคสอง
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาทตามกฎหมายแลวใหเงิน
ดังกลาวตกเปนของกองทุนเพื่อจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน
มาตรา 24 ภายใตบังคับมาตรา 23 สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
มาตรา 25 กองทุนยอมเลิก เมื่อ
(1) นายจางเลิกกิจการ
(2) ที่ประชุมใหญมีมติใหเลิก
(3) มีกรณีที่ขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก หรือ
(4) รัฐมนตรีสั่งใหเลิกกองทุนตามมาตรา 27
ในกรณีที่กองทุนจัดตั้งขึ้นโดยมีนายจางมากกวาหนึ่งราย การที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัวจากกองทุน
ไมเปนเหตุใหกองทุนตองเลิก เวนแตขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเลิก
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางบางรายเลิกกิจการหรือถอนตัว และจัดใหมีการชําระบัญชีกองทุนเฉพาะสวนทรัพยสินของนายจาง
และลูกจางของนายจางนั้นตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน
เมื่อไดชําระบัญชีแลว ใหแจงใหนายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จการชําระบัญชี
มาตรา 26 เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) ใหคณะกรรมการกองทุนแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กองทุนเลิก และใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการชําระบัญชีภายในสามสิบวันและให
แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่กองทุนเลิก เวนแตกรณีจําเปนรัฐมนตรีจะอนุมัติใหขยายเวลา
ออกไปไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 27 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิกกองทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงคหรือขัดตอกฎหมาย

(2) มีพฤติการณที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินตอไปไดไมวาเพราะเหตุใด คําสั่งของรัฐมนตรีให
เปนที่สุดและใหนายทะเบียนแจงคําสั่งเปนหนังสือใหกองทุนทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รัฐมนตรีสั่ง
เมื่อรัฐมนตรีสั่งใหเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการชําระบัญชีและใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูชําระ
บัญชี
มาตรา 28 เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 ใหนายทะเบียนประกาศการเลิกกองทุนในราชกิจจานุเบกษาและปด
ประกาศไวที่สํานักงานของกองทุนหรือที่ทําการของนายทะเบียน
มาตรา 29 การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหวางการชําระบัญชี ถาผูชําระบัญชีเห็นสมควรจะจายเงินใหแกลูกจางบางสวนกอนก็ไดและเมื่อ
ไดชําระบัญชีแลว ใหจายเงินทั้งหมดที่คางชําระแกลูกจางใหเสร็จภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันเสร็จการ
ชําระบัญชี ถามีเงินเหลืออยูใหจัดการตามที่กําหนดในขอบังคับของกองทุน
คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชี ใหจายจากทรัพยสินของกองทุน
หมวด 4
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 30 เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการจัดการกองทุนใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสํานักงานของกองทุน หรือของผูจัดการกองทุนเพื่อตรวจสอบกิจการสินทรัพยและหนี้สินของ
กองทุนในเวลาทํางานปกติ
(2) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการกองทุนหรือเจาหนาที่ของกองทุนซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสงหรือ
แสดงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นของกองทุน
(3) เรียกบุคคลดังกลาวใน (2) มาเพื่อสอบถามหรือแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
มาตรา 31 ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 32 กองทุนใดไมใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยวา "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" นําหนา และ "ซึ่งจดทะเบียนแลว"
ตอทาย หรือใชชื่อเปนอักษรตางประเทศแตไมใชคําซึ่งมีความหมายดังกลาวในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจง
ความหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของกองทุนตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 33 ผูใดใชชื่อซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ" นําหนา และ "ซึ่งจดทะเบียนแลว"
ตอทาย หรือใชชื่อเปนอักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาว ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือ

เอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปนกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาท 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 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา 37 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 38 ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 หรือมาตรา 19 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 39 ผูจัดการกองทุนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และ
ปรับอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 40 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแก
นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 41 ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนกระทําความผิดตามมาตรา 34 ใหถือวากรรมการทุกคนเปนผูกระทํา
ความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจกับกรรมการอื่นหรือไดจัดการตามสมควร เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความผิดนั้นแลว
มาตรา 42 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามมาตรา 38
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบคดีใดและผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
มาตรา 43 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดสงเรื่องใหคณะกรรมการทําการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 42 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระทํา
ความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่กระทําความผิดเปนอันขาดอายุความ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจางและลูกจาง เพื่อประสงคจะใหเปน
สวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมภาคเอกชนเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในการนี้สมควรวางหลักเกณฑการดําเนินการและการจัดการกองทุนเพื่อใหกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจางจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

