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จุลนิติ

 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
 เนือ่งจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมาธิการสามัญ

และวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จริงหรอืแสดงความเห็นในกจิการที่
กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคำสั่งเรียกดังกลาว
มีผลบงัคบัซึ่งจะสงผลดตีอการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ ทำใหมีประสทิธภิาพ
และไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

 “คณะกรรมาธิการ” หมายความวา คณะกรรมาธิการสามัญและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

 “ประธานคณะกรรมาธิการ” หมายความวา ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

 “หนวยราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานอื ่นของรัฐนอกจาก
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ๑

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
  (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
  (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
  (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
  (ง) บรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบุิคคลที่สวนราชการและ/หรอืรฐัวสิาหกจิตาม (ค) และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) มีทุนรวมอยูดวย
เกินกวารอยละหาสิบ
  (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ 
(ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ”.    
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“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

๒) หลักการทั่วไป
๒.๑) สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกของแตละสภา 

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำนาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิได
เปนสมาชกิ ตัง้เปนคณะกรรมาธกิารวสิามญั เพื่อกระทำกิจการ พจิารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาทีข่องสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
แลวรายงานตอสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี

๒.๒) คณะกรรมาธกิารมอีำนาจออกคำส่ังเรยีกเอกสารจากบุคคลใด หรอื
เรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที ่กระทำหรือ
ในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได อยางไรก็ตาม คำสั่งเรียกดังกลาว
มิใหใชบังคับกับ 

    (๑) ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ในกระบวน
วิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล 

    (๒) ผู ตรวจการแผนดนิหรือกรรมการในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีโดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

    นอกจากนี้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งถูกคณะกรรมาธิการออกคำสั่งเรียก
ใหสงเอกสาร หรอืเรยีกมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็นั้นเปนขาราชการ 
พนักงาน หรือลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกจิหรอืราชการ
สวนทองถ่ิน ใหประธานคณะกรรมาธกิารแจงใหรฐัมนตรซีึ่งบงัคบับญัชาหรอืกำกบั
ดูแลหนวยงานท่ีบุคคลน้ันสังกัดทราบและมีคำส่ังใหบุคคลน้ันดำเนินการตามคำส่ังเรียก
ของคณะกรรมาธิการ เวนแตเปนกรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสำคัญ
ของแผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการ

๓) หลักเกณฑและวิธีออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
๓.๑) ขัน้ตอนแรก การออกหนังสือใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญ

ใหมาชี้แจง
    ในการดำเนินกิจการที่กระทำหรือในเรื่องทีพ่ิจารณาสอบสวนหรือ

ศึกษาอยูของคณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติใหเรียกเอกสาร
จากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็เพื่อประกอบ
การพิจารณา ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการมีหนังสือขอใหบุคคลนั้นสงเอกสาร 
หรือเชิญบุคคลนั้นมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำหนด
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    โดยหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือหนังสือเชิญดังกลาวนั้น กฎหมาย
ไดกำหนดใหตองระบเุหตแุหงการขอใหสงเอกสารหรอืเชญิ รวมทั้งประเดน็ขอซักถาม
ทีเ่กี ่ยวของไวดวยตามสมควร ในการนี้คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลนั ้น
นำเอกสารหรอืวตัถท่ีุเกี่ยวของมาประกอบการพจิารณาดวยก็ได และบคุคลที่ไดรบั
หนังสือดังกลาว ตองดำเนินการจัดสงเอกสาร หรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นตอคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่กำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี้

  (๑) กรณีเหลือเวลาที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน นับแตวัน
ที่ไดรับหนังสือ

    ในกรณีบุคคลนั้นมีเวลาเหลือที่จะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน 
นับแตวนัท่ีไดรับหนังสอื กฎหมายกำหนดใหบคุคลน้ันอาจไมปฏิบตัติามก็ได แตตอง
มีหนังสือแจงเหตดุงักลาวตอคณะกรรมาธกิารภายใน ๓ วนันับแตวนัท่ีไดรับหนงัสอื 
เม่ือคณะกรรมาธิการไดรบัหนังสอืแจงเหตุจากบคุคลน้ันแลว ใหดำเนินการมหีนงัสอื
ขอใหสงเอกสาร หรือเชิญใหมาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง

  (๒) กรณเีคยสงเอกสาร หรอืมาชี้แจงเรื่องเดยีวกนัตอคณะกรรมาธกิาร
คณะอื่นแลว

    ในกรณีทีบุ่คคลนั้นเคยสงเอกสาร หรือไดมาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในเรื่องเดียวกันตอคณะกรรมาธิการคณะอื่นแลว บุคคลนั้น
อาจอางเอกสาร คำแถลง หรือความเห็นของตนดังกลาวแทนการสงเอกสาร หรือ
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แตตองมีหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการ
ภายใน ๓ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือขอใหสงเอกสารหรือหนังสือเชิญ และเมือ่
คณะกรรมาธิการไดรับหนังสือแจงตอคณะกรรมาธิการแลว หากคณะกรรมาธิการ
เห็นควรใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
เพิม่เติมตอคณะกรรมาธิการ ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือขอใหสงเอกสาร หรือ
เชิญใหมาชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมาธิการอีกได

  (๓) กรณีไมมาชี้แจง เพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
    ในกรณีทีบุ่คคลใดไดรับหนังสือเชิญมาเพื่อแถลงขอเท็จจริง หรือ

แสดงความเห็น บคุคลน้ันจะตองมาแถลงขอเท็จจรงิหรอืแสดงความเหน็ดวยตนเอง 
เวนแตมเีหตุจำเปนทีไ่มอาจหลีกเลีย่งได โดยอาจมีหนังสือขอเลือ่นหรือหนังสือ
มอบหมายใหบุคคลอื่นมาดำเนินการแทนพรอมชี ้แจงเหตุจำเปนอยางชัดเจน
ตอคณะกรรมาธิการภายใน ๓ วันนับแตวันที ่ไดรับหนังสือเชิญ และเมื ่อ
คณะกรรมาธิการไดรับหนังสือชี ้แจงเหตุจำเปนตอคณะกรรมาธิการแลว 
ใหคณะกรรมาธิการดำเนินการ ดังตอไปนี้

     - กรณีหนังสือขอเล่ือน ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลว
ยอมใหเล่ือนได ใหคณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญบุคคลนั้นอีกได
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     - กรณีหนังสือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาดำเนินการแทน 
ถาคณะกรรมาธิการพิจารณาแลวยอมใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายมาแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความเห็นตอคณะกรรมาธิการ ใหถือวาคำแถลงหรือความเห็นของ
บคุคลนัน้เปนคำแถลงหรือความเห็นของผูทีค่ณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ แตถา
คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นควรใหบุคคลที่ไดรับหนังสือเชิญตองมาแถลง
ขอเท็จจรงิหรอืแสดงความเหน็ตอคณะกรรมาธกิารดวยตนเอง ใหมีหนงัสอืเชญิบคุคล
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง

๓.๒) ขัน้ตอนที่สอง การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ (กรณี
บุคคลนั้นไมปฏิบัติตามหนังสือที่ไดสงใหในขั้นตอนแรก)

    เม่ือบคุคลทีไ่ดรบัหนงัสอืขอใหสงเอกสาร หรอืเชญิมาแถลงขอเทจ็จรงิ
หรือแสดงความเห็นไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความเหน็ตามขอ ๓.๑) ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ใหคณะกรรมาธกิารออกคำสั่งเรยีกเอกสาร
จากบุคคลน้ันหรอืเรยีกบคุคลน้ันมาแถลงขอเท็จจรงิหรอืแสดงความเห็นดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอใหบุคคลนั้นนำเอกสาร หรือวัตถุทีเ่กี ่ยวของ
มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได ซึ ่งในการออกคำสั ่ง เรียกดังกลาวนั ้น 
คณะกรรมาธิการตองมมีติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ ่งหนึ ่งของจำนวน
กรรมาธิการทัง้หมดเทาทีม่ีอยู และคำสั ่งเรียกตองระบุถึงเหตุแหงการเรียก 
รายละเอียดของประเด็นขอซักถามที่เกี่ยวของตามสมควร และโทษของการฝาฝน
คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการไวดวย

๓.๓) วิธีการจัดสงหนังสือและคำสั่งเรียก
    การจัดส งหนั งสือและคำสั ่ง เรี ยก  กฎหมายไดกำหนดให

คณะกรรมาธิการดำเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการตามที่
คณะกรรมาธิการเห็นสมควรก็ได ดังตอไปนี้

    (๑) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
    (๒) มอบใหบุคคลอื่นนำสง
    (๓) สงทางโทรสาร
    (๔) วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมาธิการเห็นสมควรเฉพาะกรณี
    โดยหลักเกณฑและขั้นตอนการดำเนินการจัดสงหนังสือดังกลาว 

ใหเปนไปตามระเบียบทีป่ระธานรัฐสภากำหนด และเมือ่ไดดำเนินการจัดสงตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนดังกลาวแลวใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคำสั่งเรียก 
แลวแตกรณี โดยชอบแลว

๔) คาใชจายในการเดินทางมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น
 บคุคลทีค่ณะกรรมาธิการมีหนังสือเชิญ หรือมีคำสัง่เรียกใหมาแถลง

ขอเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น มสีิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางมาแถลง
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๐๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบท่ีประธานรัฐสภา
กำหนด

๕) บทยกเวนความรับผิดของผูใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของตอคณะกรรมาธิการ หรือผูที่จัดทำและเผยแพรรายงาน
การประชุม

 ผูที่ใหถอยคำ หรือสงมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมาธิการ หรือผูทีจ่ัดทำและเผยแพรรายงานการประชุมตามขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณี ไมตองรับผิดทัง้ทางแพง 
ทางอาญา หรอืทางวนัิย เน่ืองจากการที่ตนเปดเผยขอมูล หรอืใหวตัถ ุเอกสาร หรอื
พยานหลักฐานหรือจัดทำและเผยแพรรายงานโดยสุจริต แลวแตกรณี

๖) บทกำหนดโทษทางอาญา
 (๑) กรรมาธิการผูใดปฏิบติัหรอืละเวนการปฏิบติัหนาท่ีโดยมชิอบ เพ่ือให

เกดิความเสยีหายแกผูหนึ่งผูใด หรอืปฏบิตั ิหรอืละเวนการปฏบิตัหินาที่โดยทจุรติ
ตามกฎหมายนี ้ตองระวางโทษจำคุกตัง้แต ๑ ปถงึ ๑๐ ป หรอืปรบัตัง้แต ๒,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 (๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั ่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือนหรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
และหากผูกระทำความผิดดังกลาวเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น ใหถือวา
เปนความผิดทางวินัยดวย

(๓) ผูใดสงเอกสารหรือแจงขอความอันเปนเท็จตอคณะกรรมาธิการ
ซ่ึงกระทำการตามหนาท่ี ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๔,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๔) ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหนาที่ของคณะกรรมาธกิาร ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ 
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๗) ผูที่มีอำนาจกลาวโทษเพื่อดำเนนิคดี
เมือ่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ ใหประธานคณะกรรมาธิการ

มีหนังสือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอไป

หมายเหตุ :-
• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔๑๐๖ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

 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
 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๔) 

บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ คือ จัดใหมีการออม
เพื่อการดำรงชีพในยามชราแกประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง ดังนั้น
เพื่อใหมีระบบการออมเพ่ือการดำรงชีพในยามชราภาพท่ีครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุมโดยเฉพาะประชากรภาคแรงงานสวนใหญของประเทศท่ีเปนแรงงาน
นอกระบบยังไมไดรับความคุมครองเพื่อการชราภาพอยางทั่วถึง จึงทำใหบุคคล
เหลานี้มีความเสี่ยงที่จะตกอยูในความยากจนในวัยสูงอายุ อันเนื่องมาจากไมมี
ชองทางหรือโอกาสเขาถึงระบบการออมเงินในขณะท่ีอยูในวัยทำงาน เพื่อสราง
ความม่ันคงในบ้ันปลายของชีวิตตลอดจนเพ่ือเปนการสรางวินัยในการออมของ
ประชาชนคนไทยในวัยทำงาน จึงสมควรจัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนชองทางการออม
ขัน้พืน้ฐานใหแกผูทีย่งัไมไดรบัความคุมครองเพ่ือการชราภาพใหไดรบัผลประโยชน
ในรูปบำนาญ อันเปนการสรางความเทาเทียมและความเปนธรรมในการดูแล
จากภาครัฐ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ 

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนการออมแหงชาติ
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ
 “ เงินสะสม” หมายความวา เงินที่สมาชิกสะสมเขากองทุนตาม

พระราชบัญญัตินี้
 “เงินสมทบ” หมายความวา เงินท่ีรัฐบาลจายสมทบเงินสะสมเขากองทุน

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
“บำนาญ” หมายความวา เงินท่ีจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่ออายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว
 “เงินดำรงชีพ” หมายความวา เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนแทน

เงินบำนาญ
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

 “ทพุพลภาพ” หมายความวา การสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของ
อวัยวะหรือของรางกาย หรือการสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถ
ทำงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการการแพทยตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมกำหนด

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ

๒) การจัดตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการกองทุน
 ใหจัดตั ้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนการออมแหงชาติ” 

เรียกโดยยอวา “กอช.” ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล
ท่ีไมเปนสวนราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ โดยมวัีตถปุระสงคเพื่อสงเสรมิการออมทรพัย
ของสมาชิกและเพื่อเปนหลักประกันการจายบำนาญและใหประโยชนตอบแทน
แกสมาชกิเม่ือสิ้นสมาชกิภาพ และรายไดของกองทุนไมตองนำสงเปนรายไดแผนดนิ 
โดยใหกองทุนประกอบดวย เงินสะสม เงินสมทบ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
เงินที่รัฐบาลจัดสรรให รายไดอื่น และดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

 อำนาจของกองทุนการออมแหงชาติ
 ใหกองทุนมีอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงคของกองทุน 

และรวมถึง
 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
 (๒) กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
 (๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
 (๔) กระทำการอยางอืน่บรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนือ่งในการจดัใหสำเรจ็

ตามวัตถุประสงคของกองทุน
 ทั้งนี้ กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
และกฎหมายวาดวยประกันสังคม

๓) การควบคุมและการบริหาร
๓.๑) คณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
    ใหมีคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ เรียกโดยยอวา 

“คณะกรรมการ กอช.” ประกอบดวย ปลดักระทรวงการคลงั เปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย สมาชิกทีไ่ดรับเลือก จำนวน ๖ คน ผูรับบำนาญที่ไดรับเลือก 
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พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

จำนวน ๑ คน และผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนน้ีตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานกฎหมาย ดานบัญชี ดานการเงินและการลงทุน และดานสวัสดิการชุมชน
ดานละ ๑ คน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ

    ใหกรรมการซ่ึงเปนสมาชิก กรรมการซ่ึงเปนผูรับบำนาญ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๓ ป กรรมการดังกลาวซึ่งพนจาก
ตำแหนงอาจไดรับเลือกอีกได แตจะดำรงตำแหนงเกิน ๒ วาระติดตอกันมิได

    อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
    (๑) กำหนดนโยบาย และออกระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ และคำสัง่

ในการบริหารกิจการของกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน
ตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

    (๒) กำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
    (๓) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและ

รองเลขาธกิารดานการลงทนุ และการมอบอำนาจใหผูอืน่ปฏบิตังิานแทนเลขาธกิาร
และรองเลขาธิการดานการลงทุน

    (๔) กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการรับ เกบ็รกัษา และจายเงนิ
ของกองทุน

    (๕) พิจารณามอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการ
เงินของกองทุน

    (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย

    (๗) ออกระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับเก่ียวกับการพนักงาน 
ระบบพนักงานสัมพันธ การบรรจุแตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง
ของกองทุน การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห
และสวัสดิการตาง ๆ

    (๘) เสนอแนะตอรัฐมนตรี ในการปรับปรุ งอัตราเงินสะสม
และเงินสมทบ

    (๙) ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามท่ีกำหนดในกฎหมายน้ี

๓.๒) คณะอนุกรรมการการลงทุน
    ใหมีคณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ

สำนกังานเศรษฐกจิการคลงั เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการ 
และผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถและมคีวามเชีย่วชาญดานเศรษฐศาสตร 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
    กฎหมายไดกำหนดใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ

กองทนุการออมแหงชาติ๒ โดยความเห็นชอบของรฐัมนตร ีและใหคณะกรรมการ
แตงตัง้รองเลขาธิการดานการลงทุน โดยใหเลขาธิการเปนผู บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจางของกองทุนและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และนโยบายที ่คณะกรรมการกำหนด  และเลขาธิการตองรับผิดชอบตอ
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
สงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือเปนสมาชิกกองทุน
หรืออยู ในระบบบำนาญอื ่นตามทีก่ำหนดโดยกฎกระทรวงมีสิทธิเปนสมาชิก
ของกองทุน โดยบุคคลดังกลาวอาจสมัครเปนสมาชิกของกองทุนไดโดย

 ๒ ทั้งนี้ ใหการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และการกำหนดเงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือการทำงานในหนาที่
เลขาธิการและรองเลขาธิการดานการลงทุน ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกำหนด โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกิน ๔ ป 
และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาจางแลวคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ไดแตตองไมเกิน ๔ ป.
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แสดงความจำนงพรอมกบัการจายเงนิสะสมเขากองทนุ ซึง่ตองไมนอยกวาเดอืนละ 
๕๐ บาท แตไมเกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

    นอกจากนี้ ใหรัฐบาลจายเงินสมทบตามระดับอายุของผูเปนสมาชิก
และเปนอัตราสวนกับจำนวนเงินสะสมตามบัญชีเงินสมทบทายกฎหมายน้ี๓ 
และเมื่อรวมกันแลวในปหน่ึง ๆ ตองไมเกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กำหนดโดย
กฎกระทรวง ซึง่ตองไมเกินจำนวนเงินสมทบสูงสดุตามบัญชเีงนิสมทบทายกฎหมายน้ี 
โดยใหมกีารพจิารณาทบทวนกฎกระทรวงนีท้กุ ๕ ป ในกรณทีีส่มาชกิไมจายเงนิสะสม
เขากองทุน ใหสมาชิกรายนั้นยังคงการเปนสมาชิกตอไปแตรัฐบาลไมตองจายเงิน
สมทบเขากองทุนสำหรับสมาชิกรายน้ัน สวนการจายเงินสมทบ ใหจายภายใน
สิ้นเดือนถัดจากเดือนที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุน

๔.๒) การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
    กฎหมายไดกำหนดใหสมาชิกยอมส้ินสมาชิกภาพในกรณีดังตอไปน้ี
    ก.  สมาชิกมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ โดยในกรณีที่สมาชิก

สิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายใหสมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบำนาญจากกองทุนจนตลอดชีวิต

    ข . สมาชิกตาย โดยในกรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
ถึงแกความตายกอนอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ กฎหมายไดกำหนดใหจายเงินสะสม 
เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของผูนั้นทั้งหมดจาก
กองทุนใหแกบุคคลซึ่งสมาชิกผูตายไดแสดงเจตนาไวตอกองทุน เวนแตมิไดแสดง
เจตนาไวใหจายแกทายาทตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

    (๑) บตุรใหไดรบั ๒ สวน แตถาผูตายมบีตุรตัง้แต ๓ คนขึน้ไป 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 หรือบุคคลน้ันไดถึงแกความตายไปกอน ใหเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน
ของเงินสะสมและเงินสมทบนั้นตกเปนของกองทุน

 ๓ บัญชีเงินสมทบทายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (๑) อายุสมาชิกไมเกิน ๓๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๕๐ เงินสมทบสูงสุด ๓,๐๐๐ บาทตอป
  (๒) อายุสมาชิกเกิน ๓๐ ป แตไมเกิน ๕๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๘๐ เงินสมทบสูงสุด ๔,๘๐๐ บาทตอป
  (๓) อายุสมาชิกเกิน ๕๐ ป อัตราสวนเงินสมทบตอเงินสะสม รอยละ ๑๐๐ เงินสมทบสูงสุด ๖,๐๐๐ บาทตอป.
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    แตในกรณท่ีีสมาชกิทุพพลภาพกอนอายคุรบ ๖๐ ปบรบิรูณ ซึ่งแพทย
ทีท่างราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาทุพพลภาพ สมาชิกจะขอรับ
เงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางสวนจากกองทุนก็ได 
การขอรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมเพราะเหตุทุพพลภาพดังกลาว 
ใหขอรับไดเพียงครั้งเดียว 

    ค. สมาชิกไดลาออกจากกองทุน โดยในกรณีท่ีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพ
เพราะลาออกจากกองทุน กฎหมายไดกำหนดใหสมาชกิผูน้ันมสีทิธไิดรบัเงนิสะสม
และผลประโยชนของเงินสะสมจากกองทุน สวนเงินสมทบและผลประโยชน
ของเงินสมทบใหตกเปนของกองทุน

    โดยในวันท่ีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ
ตาม ก. หรือเพราะถึงแกความตายตาม ข. ถาผลประโยชนของเงินสะสม
และเงินสมทบที่ไดรับตลอดชวงอายุการเปนสมาชิกคำนวณไดนอยกวาอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท ๑๒ เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคารพาณิชยแหงใหญ ๕ แหง 
ตามทีค่ณะกรรมการกำหนด ใหกองทุนจายชดเชยใหแกสมาชิกเพื ่อใหได
ผลประโยชนเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่คำนวณไดขางตน โดยการจาย
ชดเชยใหกองทุนจายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางแสดงรายการเงินที ่รัฐบาล
จัดสรรให

    ใหสิทธิในการรับเงินทัง้ปวงตามกฎหมายนีเ้ปนสิทธิเฉพาะตัว
ไมอาจโอนแกกันได

๕) การเงินและการบัญชี
กองทุนการออมแหงชาติตองจัดใหมรีะบบบัญชีทีเ่หมาะสมเพือ่บันทึก

รายการทางบัญชีและแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน
โดยถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี รวมทัง้ตองจัดใหมกีารตรวจสอบภายใน
เปนประจำตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง โดยใหกองทุนจัดใหมีบัญชี ประกอบดวย บัญชีเงินรายบุคคล 
บัญชีเงินบำนาญ และบัญชีเงินกองกลาง

เมื่อสมาชิกผูใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ใหโอนเงิน
จากบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผูนั ้นมาเขาบัญชีเงินบำนาญเพื่อใชจายเปน
บำนาญตามที่คำนวณได หรือจายเปนเงินดำรงชีพใหแกสมาชิกผูนั้น ในกรณีที่เงิน
ในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญผูใดมีคงเหลือไมเพียงพอจายบำนาญ ใหจาย
บำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง หากผูรับบำนาญหรือผูรับเงินดำรงชีพตาย
และยังมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินบำนาญของผูนั้น ใหจายเงินทีเ่หลือนั้นแกบุคคล
ซึ่งเปนทายาทตามขอ ๔.๒) ข. โดยอนุโลม
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โดยดอกผลที่ไดจากการนำเงินของกองทุนในแตละบัญชีไปลงทุนหา
ผลประโยชนเมื่อไดหักไวสำหรับเปนคาใชจายในการดำเนินงานของกองทุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดแลวที่เหลือใหดำเนินการจัดสรร ดังนี้

(๑)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินรายบุคคลไปลงทุน ใหจัดสรรเปน
ผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของเงินท่ีมีอยูในบัญชีของสมาชิกแตละคน

(๒)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญไปลงทุน 
ใหหักเขาบัญชีเงินกองกลางตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดเพ่ือสำรองจาย
เงินบำนาญในกรณีที่เงินในบัญชีเงินบำนาญของผูรับบำนาญมีคงเหลือไมเพียงพอ
จายบำนาญใหจายบำนาญจากเงินของบัญชีเงินกองกลาง สวนที่เหลือใหจัดสรร
เพิ่มในบัญชีของผูรับบำนาญแตละคน

(๓)  ดอกผลของการนำเงินของบัญชีเงินบำนาญของผูรับเงินดำรงชีพไปลงทุน 
ใหจัดสรรเพิ่มในบัญชีของผูรับเงินดำรงชีพแตละคน

(๔)  ดอกผลอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจัดสรรเปนรายไดของบัญชี
เงินกองกลาง

๖) การตรวจสอบและรายงาน
กฎหมายไดกำหนดใหกองทนุการออมแหงชาต ิแจงยอดเงนิสะสม เงนิสมทบ 

พรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวในสวนของสมาชิกแตละคน
ใหสมาชกิทราบอยางนอยปละ ๑ ครัง้ รวมทัง้ใหยืน่รายงานแสดงการจดัการกองทนุ
ตอรฐัมนตรอียางนอยเดอืนละ ๑ ครัง้ และจดัทำงบการเงนิ เพือ่แสดงผลการดำเนนิงาน
และฐานะการเงินของกองทุนเสนอผูสอบบัญชภีายใน ๑๒๐ วนั นบัแตวนัสิน้ปบญัช ี
ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันสิ้นปบัญชี 
โดยรายงานดังกลาวตองแสดงประมาณการการเงินที่จะขอใหรัฐบาลจัดสรรเพ่ือ
การดำเนินงานของกองทุนในระยะเวลา ๓ ปนับจากวันเสนอรายงานผลงาน
ของกองทุนในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชีดวย

ทั้งนี้ ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และให
ผูสอบบัญชีทำรายงานการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอรัฐมนตรีภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวันส้ินปบัญชี และใหประกาศงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
และรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา

๗) การควบคุมกำกับการจัดการกองทุน
ใหคณะกรรมการมอีำนาจส่ังใหผูไดรบัมอบหมายใหจดัการเงนิของกองทนุ 

กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับผิดชอบในการดำเนินงานของผูไดรับมอบหมาย
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ใหจัดการเงินของกองทุน ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุน
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด ในกรณีท ีผู่ ไดรับมอบหมายดังกลาวไม ชี ้แจง
ขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการจัดการเงินของกองทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย
ไมมีเหตุอันสมควร หรือปรากฏวาผู ไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
จัดการเงินของกองทุนในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 
ใหคณะกรรมการมีอำนาจสั ่งใหผู ไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน
แกไขหรอืระงบัการกระทำนั้น หรอืสั่งยกเลกิการมอบหมายใหจดัการเงนิของกองทนุ
นั้นได และเมื่อไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนแลว 
ใหผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที 
และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายในเวลาที่กำหนดในคำสั่งนั้น 

อำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรอืสถานที่ตั้งของผูไดรบัมอบหมายให

จัดการเงินของกองทุนในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทำการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเงินของกองทุน ทั้งนี้ เมือ่ไดเขาไปและลงมือทำการตรวจสอบแลว 
ถายังดำเนินการไมเสร็จจะกระทำตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทำการของ
สถานที่นั้นก็ได

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายนี้ เพื่อประโยชนในการสอบสวนขอเท็จจริงหรือดำเนินคดี

 (๓) สั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของผูไดรับมอบหมาย
ใหจดัการเงนิของกองทนุมาใหถอยคำหรือสงสำเนาหรือแสดงสมุดบัญชี หรือเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการจัดการเงินของกองทุน

๘) บทกำหนดโทษ
(๑) ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนรายใดไมปฏิบัติตามขอ ๗) 

กรณีไดรับคำสั่งยกเลิกการมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนจากคณะกรรมการ
แลวไมหยุดจัดการเงินของกองทุนในทันที และสงมอบเงินและทรัพยสินคืนภายใน
เวลาทีก่ำหนดในคำสั่ง 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 
หรือทัง้จำทัง้ปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของ
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนนั้นดวย
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(๒) ผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ัง ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน 
หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๓) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
ผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุนรายใดแสดงขอความอันเปนเท็จ
หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเงิน
ของกองทุนตอคณะกรรมการ ตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

(๔) ความผิดของผูไดรับมอบหมายใหจัดการเงินของกองทุน และผูซึ่ง
ไมปฏิบัติตามคำสั่ง ขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาขางตนน้ันใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรี
แตงตัง้มอีำนาจเปรยีบเทยีบได เมือ่คณะกรรมการเปรยีบเทยีบไดทำการเปรยีบเทยีบ
กรณีใด และผูตองหาไดชำระคาปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน แตถาผูตองหา
ไมยนิยอมใหเปรียบเทียบ หรอืเม่ือยนิยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป

๙) บทเฉพาะกาล
(๑) ในวาระเร่ิมแรกกฎหมายกำหนดใหรัฐบาลจัดสรรเงินเขาบัญชี

เงนิกองกลางเปนจำนวน ๑,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ
กองทุน ตลอดจนใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการ
สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย เปนกรรมการ และ
ใหผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำหนาที่เลขานุการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายนีไ้ปพลางกอน และใหคณะกรรมการดงักลาวดำเนนิการเลอืกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และแตงตั้งเลขาธิการ ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๒) เมื่อไดดำเนินการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิและแตงตั้งเลขาธิการ
แลว ใหกรรมการเทาที่มีอยูประกอบเปนคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายน้ีไปพลางกอน โดยใหดำเนินการเลือกกรรมการ
ซึ่งเปนสมาชิกตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายน้ีเพื่อใหไดคณะกรรมการกองทุน
การออมแหงชาตติามกฎหมายนีภ้ายใน ๓๖๐ วนันบัแตวนัทีห่มวด ๓ วาดวยสมาชกิ
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และสทิธิประโยชนของสมาชกิมผีลใชบงัคบั ในกรณท่ีียังไมอาจเลอืกกรรมการซ่ึงเปน
ผูรับบำนาญตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ได เนื่องจากยังไมมีผู รับบำนาญตาม
กฎหมายนี้ ใหดำเนินการเลือกกรรมการซึ่งเปนสมาชิกอีก ๑ คน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูรับบำนาญตามกฎหมายนี้ 

ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันทีบ่ทบัญญัติแหงหมวด ๓ วาดวยสมาชิก
และสิทธิประโยชนของสมาชิกใชบังคับ หากในวันทีส่มัครเขาเปนสมาชิกผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกผูใดมีอายุ ๕๐ ปบรบิรูณขึ้นไป ใหผูนัน้มสีทิธเิปนสมาชกิของกองทุน
ตอไปไดอีก ๑๐ นับแตวันที่เปนสมาชิกและเมื่อเปนสมาชิกของกองทุนครบ ๑๐ ป 
หรือเมือ่สมาชิกซึ่งมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปลาออกจากการเปนสมาชิกใหถือวา
เปนกรณีที่สมาชิกอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ตามกฎหมายนี้ และใหนำบทบัญญัติใน
หมวด ๓ วาดวยสมาชกิและสทิธปิระโยชนของสมาชกิ และหมวด ๔ วาดวยการเงนิ
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
กับการทีร่ัฐจะนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ผานทาง
บัตรประจำตวัประชาชน เพือ่ประโยชนของผูถอืบตัรประจำตวัประชาชน สมควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
ดังกลาวและสภาวการณปจจุบัน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
๑) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ ตรี 

แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แกไขเพิ่มเติม
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 แตความดังกลาวไมใหใชบังคับแกผู ซึ ่งไดรับการ

ยกเวนตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง กลาวคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดออกกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมี
บัตรประจำตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘๔ โดยกฎกระทรวงดงักลาวไดกำหนดใหบคุคล
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจำตัวประชาชน 

      (๑) สมเด็จพระบรมราชินี
      (๒) พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป
      (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
      (๔) ผูมกีายพกิารเดนิไมได หรอืเปนใบ หรอืตาบอดทั้งสองขาง 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
      (๕) ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย
      (๖) บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ และไมสามารถ

ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได
      สำหรับผู ซึ ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวง และมีบัตร

ประจำตัวตามกฎหมายอืน่ใหใชบัตรประจำตัวนั้นแทนได แตทัง้นี้กฎหมายไมหาม
ในการที่ผู ซึ ่งมีอายุเกิน ๗๐ ปและผูซึ ่งไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอ
มีบัตรก็ได

   ๑.๒) การขอมบีตัรประจำตัวประชาชน กฎหมายไดกำหนดใหผูที่จะ
ขอมบีตัรประจำตัวประชาชน ยืน่คำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาทีภ่ายในกำหนด 
๖๐ วันนับแต
      (๑) วันที่อายุครบ ๗ ปบริบูรณ
      (๒) วันท่ีไดสัญชาติไทย สำหรับผูท่ีไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด 
หรือไดกลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ

 ๔ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๒๓  ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

      (๓) วันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร       
      (๔) วันที่พนสภาพจากการไดรับการยกเวน

   ๑.๓) อายุบตัรประจำตัวประชาชน บตัรประจำตวัประชาชนใหใชได
นับแตวันออกบตัรและมอีาย ุ๘ ปนบัแตวนัเกดิของผูถอืบตัรที่ถงึกำหนดภายหลงัจาก
วันออกบัตร แตบัตรที่ยังไมหมดอายุในวันทีผู่ ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ
ใหใชบัตรนั้นตอไปไดตลอดชีวิต

   ๑.๔) การขอถือบัตรใหม ใหผูถือบัตรที่ตองมีบัตรใหม ยืน่คำขอตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ แตท้ังน้ีผูถือบัตรจะขอ
มีบัตรใหมกอนวันทีบ่ัตรเดิมหมดอายุก็ได โดยใหยืน่คำขอตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน ๖๐ วันกอนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

๒) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖ เบญจ แหงพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตวัประชาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการย่ืนคำขอเพื่อขยาย
ระยะเวลาขอมีบัตร โดยกำหนดใหในกรณีทีม่ีเหตุสมควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึง่รักษาการตามกฎหมายนี้ จะขยายกำหนดเวลาตาม
ขอ ๑.๒) ขอ ๑.๓) หรือการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา๕ 
สำหรับทองที่ใดหรือบุคคลใดก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓) ไดเพิม่ความเปนมาตรา ๖ ฉ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในกรณีของบุคคลซึง่มีสิทธิในการยื่นคำขอมีบัตรได 
โดยการกำหนดใหการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) และการขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยน
บัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ของผูมีอายุไมถึง ๑๕ ปนั้น ใหเปนหนาที่ของบิดามารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลซึง่รับดแูลผูนัน้อยูเปนผูยื ่นคำขอ แตทั้งนีก้็ไมเปนการ
ตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคำขอดวยตนเอง

๔) ไดเพิม่ความเปนมาตรา ๗/๑ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรื่องการเพิ่มหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของ
ผูถอืบตัร และแกไขเพ่ิมเตมิความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญติับตัรประจำตวั
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ในเรื่องขอตรวจหลกัฐาน รายการหรอืขอมลูใดเกี่ยวกบับตัร 

 ๕ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ จัตวา บัญญัติวา 
  “ผูถือบัตรตองมีบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี โดยยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต
  (๑) วันที่บัตรหายหรือถูกทำลาย
  (๒) วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
  (๓) วนัที่แกไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบาน
  ผูถือบัตรผูใดยายที่อยูจะขอเปลี่ยนบัตรก็ได”. 
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาวคือ กฎหมายไดกำหนดใหบัตรประจำตัวประชาชนนอกจากจะมีรายการ
ตามทีก่ำหนดไวในมาตรา ๗๖ แลว จะมีหนวยความจำเพื่อบันทึกขอมูลอื่นของ
ผูถือบัตรดวยก็ได แตขอมูลทีบ่ันทึกไวในหนวยความจำดังกลาวนั้นตองไมสามารถ
เปดเผยตอบคุคลหรือหนวยงานซึง่มิใชเปนผู จัดทำหรือรวบรวมขอมูลนัน้ได 
เวนแตเปนขอมูลทัว่ไปที่ปรากฏอยูบนบัตร หรือเปนการเปดเผยตอหนวยงาน
ท่ีมีความจำเปนตองทราบขอมลูนั้นเทาท่ีจำเปนเพื่อประโยชนของผูถอืบตัรโดยไดรบั
ความยินยอมจากผูถือบัตรหรือเพื่อประโยชนของรัฐ หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง

   ทั้งนี้ ภายใตบังคับของบทบัญญัติดังกลาว ผูมีสวนไดเสียโดยตรง
จะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอใหพนักงาน
เจาหนาท่ีถายเอกสารหรอืคดัและรบัรองสำเนาดวยกไ็ด  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ .ศ . ๒๕๒๖ ในกรณีท ีไ่ดมกีารขอมีบัตร  การขอมีบัตรใหม  
การขอเปลี่ยนบัตร การออกบัตรและการออกใบรับและการออกใบแทนใบรับ 
ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณี
ที่พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกบัตรใหผูยื่นคำขอไดในวันเดียวกันใหออก
ใบรับแกผูยื่นคำขอ โดยใบรบัหรอืใบแทนใบรบันั้นใหใชไดเสมือนบตัรตามระยะเวลา
ท่ีกำหนดไวในใบรบัหรอืใบแทนใบรบั และการใชใบรบัหรอืใบแทนใบรบัใหใชรวมกบั
บัตรเดิม เวนแตเปนกรณีการขอมีบัตรครั้งแรกหรือบัตรหายหรือถูกทำลายทั้งหมด

 ๖) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องบทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ไมยื่น
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหมภายในกำหนด ดังนี้ 

   (๑) เม่ือพนกำหนดระยะเวลาการขอมีบตัรตามขอ ๑.๒) ผูซึ่งตองมบีตัร
ตามขอ ๑.๑) ซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป หรือบุคคลซึ่งมีหนาที่ยื่นคำขอมีบัตรแทน
ตามขอ ๓) แลวแตกรณี ไมยื่นขอมีบัตร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท

 ๖ 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”.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

   (๒) เมื่อพนกำหนดระยะเวลาการขอมบีตัรใหมตามขอ ๑.๔) หรอืการ
ขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา วรรคหนึ่ง กลาวคือ ไมยื่น
คำขอตอพนกังานเจาหนาท่ีภายในกำหนด ๖๐ วนันบัแตวนัท่ีบตัรหายหรอืถกูทำลาย 
วันทีบ่ัตรชำรุดในสาระสำคัญ หรือนับแตวันทีแ่กไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
ชื่อสกลุในทะเบยีนบาน หรอืในกรณท่ีีผูถอืบตัรซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไปหรอืบคุคล
ซึ ่งมีหนาทีย่ ืน่คำขอมีบัตรแทนตามขอ ๓) แลวแตกรณี ไมยืน่ขอมีบัตรใหม
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท

   ในกรณีดังกลาว หากปรากฏวาผูซึ่งตองมีบัตรหรือผูถือบัตรซึ่งมีอายุ
ไมถึง ๑๕ ป ไดยืน่คำขอดวยตนเองแลว ใหบุคคลซึ ่งมีหนาทีย่ ืน่คำขอแทน
ตามขอ ๓) ไมตองรับโทษ

๗) ไดเพิม่ความเปนมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเร่ืองบทกำหนดโทษ ในกรณีทีผู่ ใดเขาถึงขอมูล
หรือเปดเผยขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจำตามขอ ๔) อันมิใชขอมูลทั่วไป
ที่ปรากฏอยูบนบัตรตามมาตรา ๗ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูถือบัตร
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรอืปรบัไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจำทั้งปรบั 
เวนแตเปนการเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยตามมาตรา ๑๐๗ หรือตามคำสั่งศาล หรือ
เขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐที่จำเปนตองใชขอมูลนั้นในการปฏิบัติหนาที่

๘)  ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

   ๘.๑) ผูถอืบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผูใด
      (๑) ไมสงมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา ๙๘

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ
      (๒) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซ่ึงตนหมดสิทธิ

ใชตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑๐ ปและปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา 
  “ภายใตบังคับมาตรา ๗/๑ ผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลใดเกี่ยวกับบัตร และจะขอให
พนักงานเจาหนาท่ีถายเอกสารหรือคัดและรับรองสำเนาดวยก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง”.
 ๘ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๙ บัญญัติวา
   “ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเมื่อใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิทีจ่ะใชบัตรนั้นทันที และตองสงมอบบัตรนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายในสามสิบวนันับแตวันที่เสียสัญชาติไทย”.
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พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

   ๘.๒) ผูใด
      (๑) ย่ืนคำขอมบีตัรโดยมไิดมสีญัชาตไิทย ดวยการแสดงหลกัฐาน

อันเปนเทจ็หรอืปกปดขอความจรงิตอพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษจำคกุตั้งแต 
๑ ปถึง ๕ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      (๒) แจงขอความหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที ่ในการขอมีบัตรตามขอ ๑.๒) หรือการขอมีบัตรใหมตามขอ ๑.๔) หรือ
การขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา อันมิใชเปนกรณีตาม (๑) 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ปหรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      (๓) ปลอมบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบั ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ปหรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

      (๔) ใชหรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ อันเกิดจาก
การกระทำความผิดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษตามที่กำหนดไวสำหรับ
ความผิดนั้น

      ถาผูกระทำความผดิตาม (๔) เปนผูกระทำความผดิตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) ดวย ใหลงโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี แตกระทงเดียว

      ถาผูกระทำความผดิหรอืผูใชหรอืผูสนบัสนนุการกระทำความผิด
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนเจาพนักงานออกบัตร เจาพนกังานตรวจบัตร หรือ
พนักงานเจาหนาที ่ตองระวางโทษจำคุกตั ้งแต ๓ ปถึง ๑๕ ปและปรับตั ้งแต 
๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๘.๓) ผูถอืบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัซ่ึงมีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป 
ผูใดไมสามารถแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจาพนักงานตรวจบัตร
ขอตรวจ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท

๙) ไดแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหใชอัตราคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 

   (๑)  การออกบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบับละ ๑๐๐ บาท
   (๒)  การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ  ๑๐ บาท
   (๓)  การขอคัดและรับรองสำเนาขอมูลเก่ียวกับบัตร ฉบับละ ๑๐ บาท 
 ๑๐) บทเฉพาะกาล
   (๑) บรรดาคำขอที่ยืน่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหถือเปนคำขอที่ไดยืน่ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ ่งแกไขเพิ ่มเติมโดย
กฎหมายนี้ 
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

     สวนบรรดาบตัร ใบรบัหรอืใบแทนใบรบัท่ีออกตามพระราชบญัญตัิ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ใหยังคงใช
ไดตอไปจนกวาจะหมดอายตุามที่ระบไุวในบตัร ใบรบัหรอืใบแทนใบรบัน้ัน แตบตัร 
ใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งยังไมหมดอายุ ผูถือบัตร ใบรับหรือใบแทนใบรับประสงค
จะมีบัตรใหมตามกฎหมายน้ี ใหย่ืนคำขอมบีตัรตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมตองเสยี
คาธรรมเนียม

   (๒) ผูใดไมตองมีบัตรหรือไดรับยกเวนไมตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ .ศ . ๒๕๒๖ แตตองมีบัตรตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนี ้ ใหยื่น
คำขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาทีภ่ายใน ๑ ปนับแตวันที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
และในกรณีจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได

   (๓) ในวาระเริ่มแรกแตไมเกิน ๒ ปนับแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายนี้มิใหใชบังคับกับบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
แตไมตัดสิทธิบุคคลเหลานั้นที่จะขอมีบัตร 

   ทั้งนี้ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
บัตรประจำตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งใชบงัคบัอยูกอนวนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ยังคงใชไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับกฎหมายนี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ 

หมายเหตุ :-
 • พระราชบญัญตันิี้ใหใชบงัคบัเม่ือพนกำหนด ๖๐ วนันบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
  เปนตนไป
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