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พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๔

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญ
และวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่
กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคำสั่งเรียกดังกลาว
มีผลบังคับซึ่งจะสงผลดีตอ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ทำใหมีประสิทธิภาพ
และไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
“คณะกรรมาธิ ก าร” หมายความว า คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
“ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
“หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม
“หนว ยงานของรั ฐ ” หมายความว า หน ว ยงานอื ่น ของรั ฐ นอกจาก
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ๑
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
(ค) บริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลทีส่ ว นราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทนุ รวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบ
(ง) บริษทั หรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่สว นราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดว ย
เกินกวารอยละหาสิบ
(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ
(ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ”.
๑
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“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
๒) หลักการทั่วไป
๒.๑) สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแตละสภา
ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิได
เปนสมาชิก ตัง้ เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาทีข่ องสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
แลวรายงานตอสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี
๒.๒) คณะกรรมาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือ
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จ จริงหรือแสดงความเห็นในกิจ การที่กระทำหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได อยางไรก็ตาม คำสั่งเรียกดังกลาว
มิใหใชบังคับกับ
(๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ในกระบวน
วิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล
(๒) ผู ต รวจการแผ น ดิน หรื อ กรรมการในองค ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำนาจหนาทีโ่ ดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี
นอกจากนี้ ในกรณีทีบ่ ุคคลซึ่งถูกคณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียก
ใหสงเอกสาร หรือเรียกมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นนั้นเปนขาราชการ
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
สวนทองถิ่น ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงใหรฐั มนตรีซ่งึ บังคับบัญชาหรือกำกับ
ดูแลหนวยงานทีบ่ คุ คลนัน้ สังกัดทราบและมีคำสัง่ ใหบคุ คลนัน้ ดำเนินการตามคำสัง่ เรียก
ของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีทเ่ี กีย่ วกับความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญ
ของแผนดิน ใหถอื วาเปนเหตุยกเวนการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการ
๓) หลักเกณฑและวิธีออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
๓.๑) ขัน้ ตอนแรก การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญ
ใหมาชี้แจง
ในการดำเนินกิจการที่กระทำหรือในเรื่องทีพ่ ิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณา ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลนั้นสงเอกสาร
หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนด
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โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมาย
ไดกำหนดใหตอ งระบุเหตุแหงการขอใหสง เอกสารหรือเชิญ รวมทั้งประเด็นขอซักถาม
ทีเ่ กี ่ย วข อ งไว ด ว ยตามสมควร ในการนี ้ค ณะกรรมาธิ ก ารอาจขอให บุ ค คลนั ้น
นำเอกสารหรือวัตถุท่เี กี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวยก็ได และบุคคลที่ไดรบั
หนังสือดังกลาว ตองดำเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่กำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวัน
ที่ไดรับหนังสือ
ในกรณีบุคคลนั้นมีเวลาเหลือที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั หนังสือ กฎหมายกำหนดใหบคุ คลนั้นอาจไมปฏิบตั ติ ามก็ได แตตอ ง
มีหนังสือแจงเหตุดงั กลาวตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือ
เมื่อคณะกรรมาธิการไดรบั หนังสือแจงเหตุจากบุคคลนั้นแลว ใหดำเนินการมีหนังสือ
ขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง
(๒) กรณีเคยสงเอกสาร หรือมาชี้แจงเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการ
คณะอื่นแลว
ในกรณี ท บี ่ ุ ค คลนั ้น เคยส ง เอกสาร หรื อ ได ม าแถลงข อ เท็ จ จริ ง
หรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว บุคคลนั้น
อาจอางเอกสาร คำแถลง หรือความเห็นของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือ
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ และเมือ่
คณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการแลว หากคณะกรรมาธิการ
เห็นควรใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
เพิม่ เติมตอคณะกรรมาธิการ ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือ
เชิญใหมาชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได
(๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในกรณีทบี่ ุคคลใดไดรับหนังสือเชิญมาเพื่อแถลงขอเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็น บุคคลนัน้ จะตองมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง
เวนแตมเี หตุจำเปนทีไ่ มอาจหลีกเลีย่ งได โดยอาจมีหนังสือขอเลือ่ นหรือหนังสือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นมาดำเนินการแทนพรอมชี้แจงเหตุจำเปนอยางชัดเจน
ต อ คณะกรรมาธิ ก ารภายใน ๓ วั น นั บ แต วั น ที ่ไ ด รั บ หนั ง สื อ เชิ ญ และเมื ่อ
คณะกรรมาธิ ก ารได รั บ หนั ง สื อ ชี ้แ จงเหตุ จ ำเป น ต อ คณะกรรมาธิ ก ารแล ว
ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการ ดังตอไปนี้
- กรณี ห นั ง สื อ ขอเลื่ อ น ถ า คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาแล ว
ยอมใหเลือ่ นได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลนั้นอีกได
ก.ย. - ต.ค. ๕๔

p101-121.indd 103

จุลนิติ

๑๐๓

9/21/2011 9:14:41 AM

พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

- กรณี ห นั ง สื อ มอบหมายให บุ ค คลอื่ น มาดำเนิ น การแทน
ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคำแถลงหรือความเห็นของ
บุคคลนัน้ เปนคำแถลงหรือความเห็นของผูท คี่ ณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถา
คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรใหบุคคลที่ไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการดวยตนเอง ใหมีหนังสือเชิญบุคคล
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
๓.๒) ขัน้ ตอนที่สอง การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ (กรณี
บุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหนังสือที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)
เมื่อบุคคลทีไ่ ดรบั หนังสือขอใหสง เอกสาร หรือเชิญมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตามขอ ๓.๑) ขั้นตอนที่หนึ่ง ใหคณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลนั้นหรือเรียกบุคคลนัน้ มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนำเอกสาร หรือวัตถุทเี่ กี่ยวของ
มาประกอบการพิ จ ารณาด ว ยก็ ไ ด ซึ ่ง ในการออกคำสั ่ง เรี ย กดั ง กล า วนั ้น
คณะกรรมาธิ ก ารต อ งมีม ติด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า กึ ่ง หนึ ่ง ของจำนวน
กรรมาธิก ารทัง้ หมดเทาทีม่ ีอ ยู  และคำสั่งเรียกตองระบุถึงเหตุ แหงการเรียก
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝน
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไวดวย
๓.๓) วิธีการจัดสงหนังสือและคำสั่งเรียก
การจั ด ส ง หนั ง สื อ และคำสั ่ง เรี ย ก กฎหมายได ก ำหนดให
คณะกรรมาธิการดำเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามที่
คณะกรรมาธิการเห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้
(๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(๒) มอบใหบุคคลอื่นนำสง
(๓) สงทางโทรสาร
(๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดำเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว
ใหเปนไปตามระเบียบทีป่ ระธานรัฐสภากำหนด และเมือ่ ไดดำเนินการจัดสงตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคำสั่งเรียก
แลวแตกรณี โดยชอบแลว
๔) คาใชจา ยในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
บุค คลทีค่ ณะกรรมาธิ ก ารมี ห นั ง สื อ เชิ ญ หรื อ มี ค ำสั ง่ เรี ย กให ม าแถลง
ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลง
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ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบทีป่ ระธานรัฐสภา
กำหนด
๕) บทยกเวนความรับผิดของผูใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของตอคณะกรรมาธิการ หรือผูที่จัดทำและเผยแพรรายงาน
การประชุม
ผูที่ใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมาธิการ หรือผูทจี่ ัดทำและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทัง้ ทางแพง
ทางอาญา หรือทางวินยั เนื่องจากการที่ตนเปดเผยขอมูล หรือใหวตั ถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี
๖) บทกำหนดโทษทางอาญา
(๑) กรรมาธิการผูใดปฏิบตั ิหรือละเวนการปฏิบตั หิ นาที่โดยมิชอบ เพื่อให
เกิดความเสียหายแกผหู นึ่งผูใด หรือปฏิบตั ิ หรือละเวนการปฏิบตั หิ นาที่โดยทุจริต
ตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจำคุกตัง้ แต ๑ ปถงึ ๑๐ ป หรือปรับตัง้ แต ๒,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั ่ง เรี ย กของคณะกรรมาธิ ก าร
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือนหรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
และหากผู ก ระทำความผิ ด ดั ง กล า วเป น ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ า ง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหถือวา
เปนความผิดทางวินัยดวย
(๓) ผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการ
ซึง่ กระทำการตามหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๔) ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหนาที่ของคณะกรรมาธิการ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๗) ผูที่มีอำนาจกลาวโทษเพื่อดำเนินคดี
เมือ่ มีการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ ใหประธานคณะกรรมาธิการ
มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอไป
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๔๗

หลักการและเหตุผล
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๔)
บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ คือ จัดใหมีการออม
เพื่อการดำรงชีพในยามชราแกประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง ดังนั้น
เพื่อใหมีระบบการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุมโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานสวนใหญของประเทศที่เปนแรงงาน
นอกระบบยังไมไดรับความคุมครองเพื่อการชราภาพอยางทั่วถึง จึงทำใหบุคคล
เหลานี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยูในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื่องมาจากไมมี
ชองทางหรือโอกาสเขาถึงระบบการออมเงินในขณะที่อยูในวัยทำงาน เพื่อสราง
ความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิตตลอดจนเพื่อเปนการสรางวินัยในการออมของ
ประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนชองทางการออม
ขัน้ พืน้ ฐานใหแกผทู ยี่ งั ไมไดรบั ความคุม ครองเพือ่ การชราภาพใหไดรบั ผลประโยชน
ในรูปบำนาญ อันเปนการสรางความเทาเทียมและความเปนธรรมในการดูแล
จากภาครัฐ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยามที่สำคัญ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนการออมแหงชาติ
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
“เงิ น สะสม” หมายความว า เงิ น ที่ ส มาชิ ก สะสมเข า กองทุ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่รัฐบาลจายสมทบเงินสะสมเขากองทุน
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“บำนาญ” หมายความวา เงินทีจ่ า ยใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเมือ่ สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่ออายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว
“เงินดำรงชีพ” หมายความวา เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนแทน
เงินบำนาญ
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“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของรางกาย หรือการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถ
ทำงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการการแพทยตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมกำหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
๒) การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน
ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนการออมแหงชาติ”
เรียกโดยยอวา “กอช.” ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล
ที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมทรัพย
ของสมาชิกและเพื่อเปนหลักประกันการจายบำนาญและใหประโยชนตอบแทน
แกสมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และรายไดของกองทุนไมตอ งนำสงเปนรายไดแผนดิน
โดยใหกองทุนประกอบดวย เงินสะสม เงินสมทบ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
เงินที่รัฐบาลจัดสรรให รายไดอื่น และดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
อำนาจของกองทุนการออมแหงชาติ
ใหกองทุนมีอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคของกองทุน
และรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) กระทำการอยางอืน่ บรรดาทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนือ่ งในการจัดใหสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งนี้ กิจการของกองทุนไมอยูใ นบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
และกฎหมายวาดวยประกันสังคม
๓) การควบคุมและการบริหาร
๓.๑) คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
ให มี ค ณะกรรมการกองทุ น การออมแห ง ชาติ เรี ย กโดยย อ ว า
“คณะกรรมการ กอช.” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ
ปลัด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูวาการธนาคาร
แห ง ประเทศไทย เลขาธิ ก ารสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ยแ ละ
ตลาดหลักทรัพย สมาชิกทีไ่ ดรับเลือก จำนวน ๖ คน ผูรับบำนาญที่ไดรับเลือก
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จำนวน ๑ คน และผูท รงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนนีต้ อ งเปนผูท รงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย ดานบัญชี ดานการเงินและการลงทุน และดานสวัสดิการชุมชน
ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหกรรมการซึง่ เปนสมาชิก กรรมการซึง่ เปนผูร บั บำนาญ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๓ ป กรรมการดังกลาวซึ่งพนจาก
ตำแหนงอาจไดรับเลือกอีกได แตจะดำรงตำแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันมิได
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
(๑) กำหนดนโยบาย และออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคำสัง่
ในการบริหารกิจการของกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน
ตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
(๒) กำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
(๓) ออกข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก ารและ
รองเลขาธิการดานการลงทุน และการมอบอำนาจใหผอู นื่ ปฏิบตั งิ านแทนเลขาธิการ
และรองเลขาธิการดานการลงทุน
(๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการรับ เก็บรักษา และจายเงิน
ของกองทุน
(๕) พิจารณามอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการ
เงินของกองทุน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๗) ออกระเบี ย บ คำสั่ ง และข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การพนั ก งาน
ระบบพนักงานสัมพันธ การบรรจุแตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง
ของกองทุน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
และสวัสดิการตาง ๆ
(๘) เสนอแนะต อ รั ฐ มนตรี ใ นการปรั บ ปรุ ง อั ต ราเงิ น สะสม
และเงินสมทบ
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามทีก่ ำหนดในกฎหมายนี้
๓.๒) คณะอนุกรรมการการลงทุน
ใหมีคณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนประธานอนุกรรมการ ผูแ ทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการ
และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน ๔ คน ซึ่ ง คณะกรรมการแต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู
ความสามารถและมีความเชีย่ วชาญดานเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระบบไรดอกเบีย้
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ดานการเงินและการลงทุน หรือดานกฎหมาย เปนอนุกรรมการ และรองเลขาธิการ
ดานการลงทุน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน
(๑) ใหคำแนะนำปรึกษาดานการลงทุนตอคณะกรรมการ
(๒) ใหคำแนะนำปรึกษาดานการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
(๓) ติดตามดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่
ไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
(๔) รายงานผลการดำเนินการดานการลงทุนและเสนอความเห็น
ตอคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๓.๓) เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
กฎหมายไดกำหนดใหคณะกรรมการแตงตัง้ เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแหงชาติ๒ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และใหคณะกรรมการ
แตง ตัง้ รองเลขาธิ ก ารด า นการลงทุ น โดยให เ ลขาธิ ก ารเป น ผู บ ั ง คั บ บั ญ ชา
พนักงานและลูกจางของกองทุนและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และนโยบายที ่ค ณะกรรมการกำหนด และเลขาธิ ก ารต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน ซึ่งในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกใหเลขาการเปนผูแทนของกองทุน
๔) สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก
๔.๑) บุคคลซึ่งมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ ใหบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไมต่ำกวา
๕๐ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนตามกฎหมาย
วาดวยประกันสังคม ซึ่งสงเงินเพื่อไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน
สงเคราะห ต ามกฎหมายว า ด ว ยโรงเรี ย นเอกชน หรื อ เป น สมาชิ ก กองทุ น
หรื อ อยูใ นระบบบำนาญอื ่น ตามทีก่ ำหนดโดยกฎกระทรวงมี สิ ท ธิ เ ป น สมาชิ ก
ของกองทุ น โดยบุ ค คลดั ง กล า วอาจสมั ค รเป น สมาชิ ก ของกองทุ น ได โ ดย
ทั้งนี้ ใหการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และการกำหนดเงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือการทำงานในหนาที่
เลขาธิการและรองเลขาธิการดานการลงทุน ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกำหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกิน ๔ ป
และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจางแลวคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ไดแตตองไมเกิน ๔ ป.
๒
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แสดงความจำนงพรอมกับการจายเงินสะสมเขากองทุน ซึง่ ตองไมนอ ยกวาเดือนละ
๕๐ บาท แตไมเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
นอกจากนี้ ใหรัฐบาลจายเงินสมทบตามระดับอายุของผูเปนสมาชิก
และเป น อั ต ราส ว นกั บ จำนวนเงิ น สะสมตามบั ญ ชี เ งิ น สมทบท า ยกฎหมายนี้ ๓
และเมื่อรวมกันแลวในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กำหนดโดย
กฎกระทรวง ซึง่ ตองไมเกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดตามบัญชีเงินสมทบทายกฎหมายนี้
โดยใหมกี ารพิจารณาทบทวนกฎกระทรวงนีท้ กุ ๕ ป ในกรณีทสี่ มาชิกไมจา ยเงินสะสม
เขากองทุน ใหสมาชิกรายนั้นยังคงการเปนสมาชิกตอไปแตรัฐบาลไมตองจายเงิน
สมทบเขากองทุนสำหรับสมาชิกรายนั้น สวนการจายเงินสมทบ ใหจายภายใน
สิ้นเดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน
๔.๒) การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
กฎหมายไดกำหนดใหสมาชิกยอมสิน้ สมาชิกภาพในกรณีดงั ตอไปนี้
ก. สมาชิ ก มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ป บ ริ บู ร ณ โดยในกรณี ที่ ส มาชิ ก
สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายใหสมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบำนาญจากกองทุนจนตลอดชีวิต
ข. สมาชิ ก ตาย โดยในกรณี ส มาชิ ก สิ้ น สมาชิ ก ภาพเพราะ
ถึงแกความตายกอนอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายไดกำหนดใหจายเงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของผูนั้นทั้งหมดจาก
กองทุนใหแกบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวตอกองทุน เวนแตมิไดแสดง
เจตนาไวใหจายแกทายาทตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) บุตรใหไดรบั ๒ สวน แตถา ผูต ายมีบตุ รตัง้ แต ๓ คนขึน้ ไป ใหไดรบั
๓ สวน
(๒) สามีหรือภริยาใหไดรับ ๑ สวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับ ๑ สวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทใน (๑) (๒) หรือ (๓) หรือทายาทนั้นไดถึง
แกความตายไปกอนใหแบงเงินดังกลาวระหวางทายาทผูมีสิทธิใน (๑) (๒) หรือ (๓)
ที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรบั แตถาไมมีบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวและไมมี
ทายาท หรือบุคคลนัน้ ไดถงึ แกความตายไปกอน ใหเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน
ของเงินสะสมและเงินสมทบนั้นตกเปนของกองทุน
๓
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แตในกรณีท่สี มาชิกทุพพลภาพกอนอายุครบ ๖๐ ปบริบรู ณ ซึ่งแพทย
ทีท่ างราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพ สมาชิกจะขอรับ
เงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางสวนจากกองทุนก็ได
การขอรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมเพราะเหตุทุพพลภาพดังกลาว
ใหขอรับไดเพียงครั้งเดียว
ค. สมาชิกไดลาออกจากกองทุน โดยในกรณีทส่ี มาชิกสิน้ สมาชิกภาพ
เพราะลาออกจากกองทุน กฎหมายไดกำหนดใหสมาชิกผูน้นั มีสทิ ธิไดรบั เงินสะสม
และผลประโยชนของเงินสะสมจากกองทุน สวนเงินสมทบและผลประโยชน
ของเงินสมทบใหตกเปนของกองทุน
โดยในวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ
ตาม ก. หรือ เพราะถึ ง แก ค วามตายตาม ข. ถ า ผลประโยชน ข องเงิ น สะสม
และเงินสมทบที่ไดรับตลอดชวงอายุการเปนสมาชิกคำนวณไดนอยกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท ๑๒ เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารพาณิชยแหงใหญ ๕ แหง
ตามทีค่ ณะกรรมการกำหนด ให ก องทุน จ า ยชดเชยให แ ก ส มาชิ ก เพื ่อ ให ไ ด
ผลประโยชนเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่คำนวณไดขางตน โดยการจาย
ชดเชยใหกองทุนจายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางแสดงรายการเงินที่รัฐบาล
จัดสรรให
ให สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ทัง้ ปวงตามกฎหมายนี ้เ ป น สิ ท ธิ เ ฉพาะตั ว
ไมอาจโอนแกกันได
๕) การเงินและการบัญชี
กองทุนการออมแหงชาติตองจัดใหมรี ะบบบัญชีทเี่ หมาะสมเพือ่ บันทึก
รายการทางบั ญ ชี แ ละแสดงผลการดำเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของกองทุ น
โดยถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี รวมทัง้ ตองจัดใหมกี ารตรวจสอบภายใน
เปนประจำตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย
ปล ะ ๑ ครั้ ง โดยให ก องทุ น จั ด ให ม ีบั ญ ชี ประกอบด ว ย บั ญ ชี เ งิ น รายบุ ค คล
บัญชีเงินบำนาญ และบัญชีเงินกองกลาง
เมื่อสมาชิกผูใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ใหโอนเงิน
จากบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผูนั้นมาเขาบัญชีเงินบำนาญเพื่อใชจายเปน
บำนาญตามที่คำนวณได หรือจายเปนเงินดำรงชีพใหแกสมาชิกผูนั้น ในกรณีที่เงิน
ในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญผูใดมีคงเหลือไมเพียงพอจายบำนาญ ใหจาย
บำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง หากผูรับบำนาญหรือผูรับเงินดำรงชีพตาย
และยังมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินบำนาญของผูนั้น ใหจายเงินทีเ่ หลือนั้นแกบุคคล
ซึ่งเปนทายาทตามขอ ๔.๒) ข. โดยอนุโลม
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โดยดอกผลที่ ไ ด จ ากการนำเงิ น ของกองทุ น ในแต ล ะบั ญ ชี ไ ปลงทุ น หา
ผลประโยชน เ มื่ อ ได หั ก ไว ส ำหรั บ เป น ค า ใช จ า ยในการดำเนิ น งานของกองทุ น
ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดแลวที่เหลือใหดำเนินการจัดสรร ดังนี้
(๑) ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน ใหจัดสรรเปน
ผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของเงินทีม่ อี ยูใ นบัญชีของสมาชิกแตละคน
(๒) ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญไปลงทุน
ใหหกั เขาบัญชีเงินกองกลางตามอัตราทีค่ ณะกรรมการประกาศกำหนดเพือ่ สำรองจาย
เงินบำนาญในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญมีคงเหลือไมเพียงพอ
จายบำนาญใหจายบำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง สวนที่เหลือใหจัดสรร
เพิ่มในบัญชีของผูรับบำนาญแตละคน
(๓) ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูร บั เงินดำรงชีพไปลงทุน
ใหจัดสรรเพิ่มในบัญชีของผูรับเงินดำรงชีพแตละคน
(๔) ดอกผลอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจัดสรรเปนรายไดของบัญชี
เงินกองกลาง
๖) การตรวจสอบและรายงาน
กฎหมายไดกำหนดใหกองทุนการออมแหงชาติ แจงยอดเงินสะสม เงินสมทบ
พร อ มทั้ ง ผลประโยชน ต อบแทนของเงิ น ดั ง กล า วในส ว นของสมาชิ ก แต ล ะคน
ใหสมาชิกทราบอยางนอยปละ ๑ ครัง้ รวมทัง้ ใหยนื่ รายงานแสดงการจัดการกองทุน
ตอรัฐมนตรีอยางนอยเดือนละ ๑ ครัง้ และจัดทำงบการเงิน เพือ่ แสดงผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของกองทุนเสนอผูส อบบัญชีภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชี
ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันสิ้นปบัญชี
โดยรายงานดังกลาวตองแสดงประมาณการการเงินที่จะขอใหรัฐบาลจัดสรรเพื่อ
การดำเนินงานของกองทุนในระยะเวลา ๓ ปนับจากวันเสนอรายงานผลงาน
ของกองทุนในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีดวย
ทั้งนี้ ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และให
ผูสอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอรัฐมนตรีภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี และใหประกาศงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา
๗) การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
ใหคณะกรรมการมีอำนาจสัง่ ใหผไู ดรบั มอบหมายใหจดั การเงินของกองทุน
กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดำเนินงานของผูไดรับมอบหมาย
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ใหจัดการเงินของกองทุน ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุน
ภายในระยะเวลาที ่ก ำหนด ในกรณี ท ผี ่ ู ไ ด รั บ มอบหมายดั ง กล า วไม ชี ้แ จง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเงินของกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย
ไมมีเหตุอันสมควร หรือปรากฏวาผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
จัดการเงินของกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
ให ค ณะกรรมการมี อ ำนาจสั ่ง ให ผู ไ ด รั บ มอบหมายให จั ด การเงิ น ของกองทุ น
แกไขหรือระงับการกระทำนั้น หรือสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจดั การเงินของกองทุน
นั้นได และเมื่อไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนแลว
ใหผไู ดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที
และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายในเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น
อำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ต้งั ของผูไดรบั มอบหมายให
จัดการเงินของกองทุนในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเงินของกองทุน ทั้งนี้ เมือ่ ไดเขาไปและลงมือทำการตรวจสอบแลว
ถายังดำเนินการไมเสร็จจะกระทำตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของ
สถานที่นั้นก็ได
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายนี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดำเนินคดี
(๓) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของผูไดรับมอบหมาย
ใหจดั การเงินของกองทุนมาใหถอ ยคำหรือสงสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสาร
หลักฐานเกีย่ วกับการจัดการเงินของกองทุน
๘) บทกำหนดโทษ
(๑) ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนรายใดไมปฏิบัติตามขอ ๗)
กรณีไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนจากคณะกรรมการ
แลวไมหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายใน
เวลาทีก่ ำหนดในคำสั่ง ตองรับโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
ไมเกินวันละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และในกรณีที่ผูไดรับ
มอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนกระทำความผิดดังกลาว กรรมการ ผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงิน
ของกองทุนนั้น ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของ
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนนั้นดวย
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(๒) ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่ง ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงาน
เจ า หน า ที่ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายนี้ ต อ งรั บ โทษจำคุ ก ไม เ กิ น ๓ เดื อ น
หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
ผู ไ ด รั บ มอบหมายให จั ด การเงิ น ของกองทุ น รายใดแสดงข อ ความอั น เป น เท็ จ
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงิน
ของกองทุนตอคณะกรรมการ ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
(๔) ความผิดของผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน และผูซึ่ง
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ขั ด ขวาง หรื อ ไม ใ ห ค วามสะดวกแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาขางตนนั้นใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรี
แตงตัง้ มีอำนาจเปรียบเทียบได เมือ่ คณะกรรมการเปรียบเทียบไดทำการเปรียบเทียบ
กรณี ใ ด และผู ต อ งหาได ช ำระค า ปรั บ ตามคำเปรี ย บเที ย บภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน แตถาผูตองหา
ไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมือ่ ยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป
๙) บทเฉพาะกาล
(๑) ในวาระเริ่ ม แรกกฎหมายกำหนดให รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น เข า บั ญ ชี
เงินกองกลางเปนจำนวน ๑,๐๐๐ ลานบาท เพือ่ เปนคาใชจา ยในการดำเนินงานของ
กองทุน ตลอดจนใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ และ
ใหผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำหนาที่เลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายนีไ้ ปพลางกอน และใหคณะกรรมการดังกลาวดำเนินการเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และแตงตั้งเลขาธิการ ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๒) เมื่อไดดำเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและแตงตั้งเลขาธิการ
แลว ใหกรรมการเทาที่มีอยูประกอบเปนคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ไปพลางกอน โดยใหดำเนินการเลือกกรรมการ
ซึ่ ง เป น สมาชิ ก ตามที่บั ญ ญั ติ ไว ใ นกฎหมายนี้ เ พื่ อ ให ไ ด ค ณะกรรมการกองทุ น
การออมแหงชาติตามกฎหมายนีภ้ ายใน ๓๖๐ วันนับแตวนั ทีห่ มวด ๓ วาดวยสมาชิก
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และสิทธิประโยชนของสมาชิกมีผลใชบงั คับ ในกรณีท่ยี ังไมอาจเลือกกรรมการซึ่งเปน
ผูร ับบำนาญตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ได เนื่องจากยังไมมีผูรับบำนาญตาม
กฎหมายนี้ ใหดำเนินการเลือกกรรมการซึ่งเปนสมาชิกอีก ๑ คน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูรับบำนาญตามกฎหมายนี้
ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันทีบ่ ทบัญญัติแหงหมวด ๓ วาดวยสมาชิก
และสิทธิประโยชนของสมาชิกใชบังคับ หากในวันทีส่ มัครเขาเปนสมาชิกผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกผูใดมีอายุ ๕๐ ปบริบรู ณข้นึ ไป ใหผนู นั้ มีสทิ ธิเปนสมาชิกของกองทุน
ตอไปไดอีก ๑๐ นับแตวันที่เปนสมาชิกและเมื่อเปนสมาชิกของกองทุนครบ ๑๐ ป
หรือเมือ่ สมาชิกซึ่งมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปลาออกจากการเปนสมาชิกใหถือวา
เปนกรณีที่สมาชิกอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ตามกฎหมายนี้ และใหนำบทบัญญัติใน
หมวด ๓ วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิก และหมวด ๔ วาดวยการเงิน
และการบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป เวนแต บทบัญญัติแหงหมวด ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนด ๓๖๐ วัน
นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๖๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหผูมีสัญชาติไทยทุกคนตองมีบัตรประจำตัว
ประชาชนไวใชแสดงตนเพื่อประโยชนในการเขารับบริการสาธารณะของรัฐ จึงได
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการการออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใหสอดคลอง
กับการทีร่ ัฐจะนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ผานทาง
บัตรประจำตัวประชาชน เพือ่ ประโยชนของผูถ อื บัตรประจำตัวประชาชน สมควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
ดังกลาวและสภาวการณปจจุบัน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
๑) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี
แหงพระราชบัญญัตบิ ัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่อง
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้
๑.๑) ผูตองมีบัตรประจำตัวประชาชน ตองเปนผูที่ประกอบดวย
(๑) ผูมีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุตั้งแต ๗ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๗๐ ปบริบูรณ และ
(๓) มีชื่อในทะเบียนบาน
ขอยกเวน แตความดังกลาวไมใหใชบังคับแกผูซึ่งไดรับการ
ยกเวนตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมี
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘๔ โดยกฎกระทรวงดังกลาวไดกำหนดใหบคุ คล
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจำตัวประชาชน
(๑) สมเด็จพระบรมราชินี
(๒) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
(๔) ผูมกี ายพิการเดินไมได หรือเปนใบ หรือตาบอดทั้งสองขาง
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย
(๖) บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ และไมสามารถ
ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได
สำหรั บ ผู ซึ ่ง ได รั บ การยกเว น ตามกฎกระทรวง และมี บั ต ร
ประจำตัวตามกฎหมายอืน่ ใหใชบัตรประจำตัวนั้นแทนได แตทงั้ นี้กฎหมายไมหาม
ในการที่ผูซ ึ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปและผูซึ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอ
มีบัตรก็ได
๑.๒) การขอมีบตั รประจำตัวประชาชน กฎหมายไดกำหนดใหผทู ่จี ะ
ขอมีบตั รประจำตัวประชาชน ยืน่ คำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาทีภ่ ายในกำหนด
๖๐ วันนับแต
(๑) วันที่อายุครบ ๗ ปบริบูรณ
(๒) วันทีไ่ ดสญ
ั ชาติไทย สำหรับผูท ไ่ี มไดสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึง่ ไดรบั การยกเวนไมตอ งมีบตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป.
๔
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๓) วันทีน่ ายทะเบียนเพิม่ ชือ่ ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร
(๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน
๑.๓) อายุบตั รประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนใหใชได
นับแตวนั ออกบัตรและมีอายุ ๘ ปนบั แตวนั เกิดของผูถอื บัตรที่ถงึ กำหนดภายหลังจาก
วันออกบัตร แตบัตรที่ยังไมหมดอายุในวันทีผ่ ูถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ
ใหใชบัตรนั้นตอไปไดตลอดชีวิต
๑.๔) การขอถือบัตรใหม ใหผูถือบัตรที่ตองมีบัตรใหม ยืน่ คำขอตอ
พนักงานเจาหนาทีภ่ ายใน ๖๐ วันนับแตวนั ทีบ่ ตั รเดิมหมดอายุ แตทง้ั นีผ้ ถู อื บัตรจะขอ
มีบัตรใหมกอนวันทีบ่ ัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยใหยนื่ คำขอตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน ๖๐ วันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
๒) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖ เบญจ แหงพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการยื่นคำขอเพื่อขยาย
ระยะเวลาขอมี บั ต ร โดยกำหนดให ใ นกรณี ท มี ่ ี เ หตุ ส มควร รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยซึ ง่ รั ก ษาการตามกฎหมายนี ้ จะขยายกำหนดเวลาตาม
ขอ ๑.๒) ขอ ๑.๓) หรือการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา๕
สำหรับทองที่ใดหรือบุคคลใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓) ไดเพิม่ ความเปนมาตรา ๖ ฉ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในกรณีของบุคคลซึง่ มีสิทธิในการยื่นคำขอมีบัตรได
โดยการกำหนดใหการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) และการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยน
บัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ของผูมีอายุไมถึง ๑๕ ปนั้น ใหเปนหนาที่ของบิดามารดา
ผูป กครองหรือบุคคลซึง่ รับดูแลผูน ัน้ อยูเปนผูย ื่นคำขอ แตทั้งนีก้ ็ไมเปนการ
ตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคำขอดวยตนเอง
๔) ไดเพิม่ ความเปนมาตรา ๗/๑ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรื่องการเพิ่มหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของ
ผูถอื บัตร และแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติบตั รประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรื่องขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ จัตวา บัญญัติวา
“ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต
(๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย
(๒) วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
(๓) วันที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได”.
๕
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาวคือ กฎหมายไดกำหนดใหบัตรประจำตัวประชาชนนอกจากจะมีรายการ
ตามทีก่ ำหนดไวในมาตรา ๗๖ แลว จะมีหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของ
ผูถ ือบัตรดวยก็ได แตขอมูลทีบ่ ันทึกไวในหนวยความจำดังกลาวนั้นตองไมสามารถ
เปด เผยต อ บุค คลหรื อ หน ว ยงานซึ ง่ มิ ใช เ ป น ผู จ ั ด ทำหรื อ รวบรวมข อ มู ล นั น้ ได
เวนแตเปนขอมูลทัว่ ไปที่ปรากฏอยูบนบัตร หรือเปนการเปดเผยตอหนวยงาน
ที่มีความจำเปนตองทราบขอมูลนั้นเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนของผูถอื บัตรโดยไดรบั
ความยินยอมจากผูถือบัตรหรือเพื่อประโยชนของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง
ทั้งนี้ ภายใตบังคับของบทบัญญัติดังกลาว ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
จะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ถา ยเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาดวยก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
๕) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในกรณี ท ไี ่ ด ม กี ารขอมี บั ต ร การขอมี บั ต รใหม
การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตรและการออกใบรับและการออกใบแทนใบรับ
ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณี
ที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกบัตรใหผูยื่นคำขอไดในวันเดียวกันใหออก
ใบรับแกผยู ่นื คำขอ โดยใบรับหรือใบแทนใบรับนั้นใหใชไดเสมือนบัตรตามระยะเวลา
ที่กำหนดไวในใบรับหรือใบแทนใบรับ และการใชใบรับหรือใบแทนใบรับใหใชรว มกับ
บัตรเดิม เวนแตเปนกรณีการขอมีบัตรครั้งแรกหรือบัตรหายหรือถูกทำลายทั้งหมด
๖) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ไมยื่น
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหมภายในกำหนด ดังนี้
(๑) เมื่อพนกำหนดระยะเวลาการขอมีบตั รตามขอ ๑.๒) ผูซ่งึ ตองมีบตั ร
ตามขอ ๑.๑) ซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่ยื่นคำขอมีบัตรแทน
ตามขอ ๓) แลวแตกรณี ไมยื่นขอมีบัตร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ บัญญัติวา
“ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ใหเปนไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจำตัวของผูถือบัตร และจะมีรายการศาสนา
หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได
(๒) ลายมือชื่อหรือตราลายมือชื่อ และตราประจำตำแหนงของเจาพนักงานออกบัตร และวันออกบัตร”.
๖
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(๒) เมื่อพนกำหนดระยะเวลาการขอมีบตั รใหมตามขอ ๑.๔) หรือการ
ขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง กลาวคือ ไมยื่น
คำขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกำหนด ๖๐ วันนับแตวนั ที่บตั รหายหรือถูกทำลาย
วันทีบ่ ัตรชำรุดในสาระสำคัญ หรือนับแตวันทีแ่ กไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
ชื่อสกุลในทะเบียนบาน หรือในกรณีท่ผี ถู อื บัตรซึ่งมีอายุต้งั แต ๑๕ ปข้นึ ไปหรือบุคคล
ซึ ่ง มีห นา ทีย่ ืน่ คำขอมี บั ต รแทนตามข อ ๓) แล ว แต ก รณี ไม ย นื ่ ขอมี บั ต รใหม
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท
ในกรณีดังกลาว หากปรากฏวาผูซึ่งตองมีบัตรหรือผูถือบัตรซึ่งมีอายุ
ไมถึ ง ๑๕ ป ได ย นื ่ คำขอด ว ยตนเองแล ว ให บุ ค คลซึ ่ง มีห น า ทีย่ นื ่ คำขอแทน
ตามขอ ๓) ไมตองรับโทษ
๗) ไดเพิม่ ความเปนมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษ ในกรณี ที ผ่ ู ใ ดเข า ถึ ง ข อ มู ล
หรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำตามขอ ๔) อันมิใชขอมูลทั่วไป
ที่ปรากฏอยูบนบัตรตามมาตรา ๗ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูถือบัตร
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เวนแตเปนการเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยตามมาตรา ๑๐๗ หรือตามคำสั่งศาล หรือ
เขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองใชขอมูลนั้นในการปฏิบัติหนาที่
๘) ไดแกไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๘.๑) ผูถอื บัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
(๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙๘
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
(๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึง่ ตนหมดสิทธิ
ใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑๐ ปและปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา
“ภายใตบังคับมาตรา ๗/๑ ผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอให
พนักงานเจาหนาทีถ่ า ยเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาดวยก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง”.
๘
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๙ บัญญัติวา
“ผูถ ือบัตรผูใ ดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิทีจ่ ะใชบัตรนั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย”.
๗
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

๘.๒) ผูใด
(๑) ยื่นคำขอมีบตั รโดยมิไดมสี ญ
ั ชาติไทย ดวยการแสดงหลักฐาน
อันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงตอพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต
๑ ปถึง ๕ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๒) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่ ในการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) หรือการขอมีบัตรใหมตามขอ ๑.๔) หรือ
การขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา อันมิใชเปนกรณีตาม (๑)
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ปหรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๓) ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
(๔) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจาก
การกระทำความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษตามที่กำหนดไวสำหรับ
ความผิดนั้น
ถาผูกระทำความผิดตาม (๔) เปนผูกระทำความผิดตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) ดวย ใหลงโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี แตกระทงเดียว
ถาผูกระทำความผิดหรือผูใชหรือผูสนับสนุนการกระทำความผิด
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนเจาพนักงานออกบัตร เจาพนักงานตรวจบัตร หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๓ ปถึง ๑๕ ปและปรับตั้งแต
๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๘.๓) ผูถอื บัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุต้งั แต ๑๕ ปข้นึ ไป
ผูใ ดไมสามารถแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
๙) ไดแกไขเพิม่ เติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหใชอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
(๑) การออกบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๒) การออกใบแทนใบรับ
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๓) การขอคัดและรับรองสำเนาขอมูลเกีย่ วกับบัตร ฉบับละ ๑๐ บาท
๑๐) บทเฉพาะกาล
(๑) บรรดาคำขอที่ยนื่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหถือเปนคำขอที่ไดยืน่ ตาม
พระราชบั ญ ญัติ บ ัต รประจำตั ว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ ่ง แก ไขเพิ ่ม เติ ม โดย
กฎหมายนี้
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สวนบรรดาบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหยังคงใช
ไดตอ ไปจนกวาจะหมดอายุตามที่ระบุไวในบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับนั้น แตบตั ร
ใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งยังไมหมดอายุ ผูถือบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับประสงค
จะมีบตั รใหมตามกฎหมายนี้ ใหย่นื คำขอมีบตั รตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมตอ งเสีย
คาธรรมเนียม
(๒) ผูใ ดไมตอ งมีบตั รหรือไดรบั ยกเวนไมตอ งมีบตั รตามพระราชบัญญัติ
บัต รประจำตั ว ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แต ต อ งมี บั ต รตามพระราชบั ญ ญั ติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนี้ ใหยื่น
คำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาทีภ่ ายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
และในกรณีจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
(๓) ในวาระเริ่มแรกแตไมเกิน ๒ ปนับแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัตบิ ตั รประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนี้มิใหใชบังคับกับบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
แตไมตัดสิทธิบุคคลเหลานั้นที่จะขอมีบัตร
ทั้งนี้ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งใชบงั คับอยูกอ นวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ยังคงใชไดตอไปเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ้ใี หใชบงั คับเมื่อพนกำหนด ๖๐ วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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